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1.-INTRODUCCIÓ 
     
Amb aquest treball volem mostrar fins a quin punt tenim interioritzats tot tipus 
d’estereotips creats per la nostra societat, així com demostrar que és possible 
trencar-los, en aquest cas, a través del teatre. Com a futures educadores 
socials creiem que és possible construir un món més just i igualitari si aprenem 
a desfer-nos d'aquests estereotips que ens encasellen i no deixen que les 
persones ens desenvolupem lliurement. Defensem que el teatre es pot 
convertir en una eina per a l'Educació social amb l'objectiu de conscienciar i 
transformar la societat; segons Bertolt Brecht el món és transformable i aquesta 
transformació comença amb el mateix teatre. El repte que ens plantegem neix 
de la relació entre aquests tres elements: els estereotips de la societat, el 
teatre i l'Educació Social. 
 
1.1 Els estereotips socials 
 
Creiem que en l’actualitat existeixen una gran varietat d’estàndards que ens fan 
actuar de manera inconscient amb certes actituds que vénen determinades 
pels patrons establerts. Aquests s’han creat al llarg de tota la història de la 
humanitat. Per exemple, des de la prehistòria tant homes com dones van 
adquirir una sèrie de rols (els forts i les dèbils) en base a què la dona no podia 
fer llargues travessies a causa dels dolors que el cicle menstrual provocava. 
Aquesta informació la podem extreure a partir de l’anàlisi del documental “Los 
orígenes de la Humanidad” –La odisea de la Especie. Citat a la bibliografia. 
 
A partir d’aquest moment les diferències entre els dos sexes han estat molt 
marcades, i tot i que s’han anat adaptant a les generacions i han evolucionat la 
base sempre ha sigut la mateixa, és a dir, des d’un principi l’home ha tingut un 
paper de superioritat enfront la dona. 
 
No només ens volem centrar en estereotips de gènere, sinó que també 
esmentarem els estereotips següents: L’edisme, l’estructura familiar, la 
vestimenta, la violència com a resposta directa, la importància del físic, 
l’homosexualitat exagerada, el càstig quan surts de les normes, les malalties 
físiques i mentals, el racisme i la cultura, les etiquetes socials, l’heterosexualitat 
normalitzada i els rols del personatge bo i el dolent. Són estereotips presents 
en la societat i que es repeteixen també en l’art i la cultura, com per exemple en 
les creacions teatrals. 
 
Aquests estereotips estan especialment arrelats a la literatura i el teatre 
infantil, ja que la infància és l'etapa en la qual els comencem a conèixer, a 
interioritzar-los i com a conseqüència aprenem a repetir-los. Sovint el teatre 
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infantil representa contes tradicionals que mostren prínceps valents amb el 
paper de protegir a les princeses indefenses. En molts d’aquests contes també 
es representa l’aspiració a tenir poder social i econòmic, ja que només així 
s’aconsegueix la felicitat, que a més a més és eterna un cop obtingut aquest 
poder i un matrimoni.  
 
Per això creiem que és especialment important trobar maneres de trencar els 
estereotips en les obres infantils, per tal que des d'un inici, els nens i nenes 
tinguin una mirada més crítica i això els permeti ser més lliures. Per fer aquest 
treball hem realitzat unes entrevistes a un grup d'infants i hem pogut veure com 
viuen aquests estereotips i com els reprodueixen a l'hora d'actuar. 
 
1.2 L'Educació Social 
 
Com hem explicat anteriorment, pensem que aquests estàndards socials sovint 
ens pressionen i no deixen que ens desenvolupem lliurement. Per això creiem 
que aquests estereotips s’han de treballar des de l’Educació Social, fomentant 
l’autonomia de les persones per tal que puguin participar de la vida social d’una 
forma digna i lliure. 
 
Dins les funcions de l’Educació Social trobem dues tendències. La primera és 
el vessant que actua directament amb un col·lectiu concret que té unes 
necessitats determinades. Xaviet Úcar la identifica com intervenció 
socioeducativa en l’àmbit de la diversitat. Per altra banda, l’Educació Social 
també pot tenir una funció més encarada a la prevenció i la conscienciació, o 
com ell anomena, àmbit de la llibertat. En el nostre cas, pretenem que s’utilitzi 
el teatre més des del vessant de la conscienciació social per tal de 
transformar la realitat. Molts dels estereotips socials que volem treballar estan 
molt relacionats amb els diferents eixos de desigualtat i opressió, com ara el 
gènere, l’heteronormativitat, la riquesa, l’ètnia o l’edat. És per això que si 
comencem a posar-los en dubte des del teatre, farem trontollar una mica 
aquestes estructures de desigualtat tan arrelades a la nostra societat. 
 
Tot i així, també pensem que podem treballar el segon vessant, que se centra 
en un col·lectiu amb unes necessitats concretes. I és que la naturalesa versàtil 
del teatre permet adaptar-se a l’objectiu de l’acció educativa i al col·lectiu al 
qual va destinada. En el nostre cas, ens volem focalitzar en els infants, que 
com hem dit abans, es troben en un moment clau per al seu creixement: en la 
infància observem per primer cop la realitat i aprenem a repetir-la.  
 
Si a través del teatre coneguéssim també una visió trencadora d’aquesta 
realitat, això ens permetria desenvolupar una mirada més crítica davant el món, 
o almenys veuríem que aquests estereotips no són l’única realitat possible. 
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Al llarg del treball ens plantejarem i desenvoluparem els reptes concrets que 
sorgeixen del fet d'utilitzar el teatre com a mitjà per a trencar els estereotips.  
També presentarem algunes propostes concretes per treballar-ho, 
especialment amb els infants. 
 
1.3 El teatre com a eina educativa 
 
El teatre té moltes potencialitats educatives, però les relacions que s'han 
produït al llarg de la història entre teatre i educació han estat molt poques. La 
pràctica del teatre en l'educació sempre depèn més de la valentia i la iniciativa 
dels mateixos educadors i educadores que no pas de les institucions marcades 
per les polítiques educatives. Això és per què el teatre és capaç d'unir d'una 
forma integral allò emocional amb allò racional, i el component emocional 
sovint és vist com a perillós i estrany per al sistema educatiu que predomina. 
 
Tot i així, el teatre és una bona eina d'aprenentatge que permet ajudar a les 
persones a investigar, descobrir, experimentar, practicar i desenvolupar una 
sèrie de capacitats o competències siguin personals, grupals, comunitàries o 
socioculturals. Algunes de les potencialitats del teatre com a eina educativa són 
la imitació i representació de la realitat, que permeten visibilitzar 
problemàtiques de la humanitat i ens motiven a reflexionar, observar, analitzar, 
explorar... Imitació i representació són processos que l'educació i el teatre 
comparteixen, el primer ho fa amb l'objectiu de crear una obra d'art, i l'altre com 
a una estratègia per al desenvolupament i el creixement personal. Amb el 
teatre podem realitzar un aprenentatge a través de la pràctica, fet que ens 
permet conèixer i descobrir els mateixos límits i possibilitats com a persones. 
 
Al llarg de la història, el teatre com a imitació de la realitat ha servit per 
transmetre, justificar i perpetuar aquells estereotips socials que comentàvem 
anteriorment. Però si l'entenem com una eina educativa, el teatre permet donar 
la volta a aquests estereotips i fomentar una visió crítica de la societat. Alguns 
autors defensen aquesta funció reflexiva del teatre.  
 
Brecht ens parla d'un espectador que delega l'actuació als personatges però 
que es reserva per a ell la posició d'analitzar, pensar i extreure'n conclusions. 
Per altra banda, Boal parla del teatre de l'oprimit com un espai en què l’obra de 
teatre és una reflexió en primera persona sobre la pròpia vida i que ens ajuda a 
transformar-la.  

 
“Siempre he tratado de buscar un teatro que no sólo sea espejo de la 

realidad como decía Shakespeare. He intentado ver cómo entrar en esa 
imagen del espejo y modificar la imagen para que después quede esta 

imagen nueva.”  
(Boal en Abellán, 2001) 
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En el nostre treball parlarem de com ha evolucionat la concepció del teatre i 
destacarem les propostes que ens permeten treballar els estereotips de la 
societat, com ara el Teatre Social. Alguns exemples d'actuacions d'èxit són les 
companyies com La Xixa teatre o Teatre Pa'Tothom, que explicarem més 
endavant. 
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ: CONEIXEMENT EXISTENT SOBRE LA 
TEMÀTICA 
   
2.1  El teatre    
 
El teatre, el podem definir, com un gènere literari, on l'autor recrea situacions i 
planteja temes per mitjà del diàleg dels personatges, que representen aquestes 
històries. 
 
Aquesta escenificació té una sèrie d'elements principals, com ara un text o un 
argument, els actors que representen l’obra, però també d'altres com el 
decorat, el vestuari, el marc escènic, etc. Tot i que no sempre són utilitzats. 
 
Cal dir que aquestes representacions no sempre empren el llenguatge verbal, 
com tampoc és necessari que siguin realitzades per persones. També poden 
utilitzar la mímica o fer obres amb titelles. 
 
Una de les  principals  finalitats del teatre, ha sigut  l’entreteniment al públic, 
però no sempre ha sigut el seu únic objectiu, també s'ha utilitzat com a mitjà 
per divulgar idees polítiques, difondre propaganda o com a complement de 
celebracions religioses. 
 
Aquest concepte neix a Atenes, Grècia, amb les celebracions en honor a 
Dionís, Deu del vi, entre els segles V i VI aC. En aquestes cerimònies, es 
practicaven una sèrie d'escenificacions acompanyades de balls que van anar 
evolucionant fins a originar un dels majors esdeveniments culturals de Grècia, 
el teatre. 
 
Tot i que es parla de teatre des de l’època de l’antiga Grècia, no va ser fins al 
segle XVII que a Espanya va adquirir gran importància amb Lope de Vega, 
Calderón de la Barca i Tirso de Molina, entre d’altres. 
 
Al llarg de la història el teatre s’ha inspirat en la realitat que l’envolta, i per tant 
ha servit per transmetre i justificar aquells estereotips, tòpics o prejudicis que 
podíem trobar en la societat d’altres èpoques. 
 
Com altres gèneres, ha anat evolucionat i canviant, com també els principis i 
valors de la societat, tot i que avui dia encara podem veure  estereotips, 
prejudicis o tòpics al nostre voltant, i per tant es reflecteixen en les obres de 
teatre. 
 
Encara que no hi ha estudis que ens mostrin aquesta idea, és cert que en els 
últims anys han sorgit nous projectes que volen trencar amb els prejudicis o 
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estereotips del nostre dia a dia mitjançant el teatre, com mostrarem més 
endavant. 
 
I nosaltres ens preguntem: És el teatre una bona eina per trencar amb aquests 
estereotips? 
 
2.1 El teatre com a eina educativa 
 
Quan ens introduïm en el món del teatre podem veure que des de fa unes 
dècades s’intenta utilitzar com a mitjà per visibilitzar i reflexionar sobre aquells 
problemes que ens envolten. Aquesta funció s’ha acabat especialitzant amb el 
teatre social. Dintre d’aquest podem trobar projectes que intenten utilitzar el 
teatre com una eina per transformar la societat, el teatre de l’Oprimit n’és un 
exemple. 
 
El teatre de l’Oprimit és una metodologia teatral utilitzada pel brasiler Augusto 
Boal, a partir dels anys 60. Es considera un teatre que intenta humanitzar a les 
persones i transformar la societat. 
 
Aquest tipus de teatre es  considera una forma de teatre social o comunitari, ja 
que a més de ser artístic constitueix una eina de coneixement i transformació 
de la realitat cap a l’alumne, la comunitat i el seu entorn. Està inspirat en la 
Pedagogia del Oprimit de Paulo Freire i del Teatre Èpic, de Bertolt Brecht.  
 
En la publicació, Pedagogia del Oprimido (1968),Paulo Freire sustenta una 
pedagogia en la qual l’individu aprengui a desenvolupar-se a través de les 
situacions que presenta la vida quotidiana i  les experiències de l’aprenentatge. 
 
Es tracta d’una pedagogia on la persona ha de construir la seva realitat a través 
de les circumstàncies que genera el seu dia a dia i li permeti reflexionar i 
analitzar el món en el què viu, però no per adaptar-se a ell, sinó per reformar-lo. 
 
L’individu que reflexiona es va formant a si mateix i crea la seva consciència de 
lluita per transformar la realitat i alliberar-se de l’opressió. Busca que l’individu 
aprengui a lluitar per la superació personal i la crítica constructiva.  
 
Mentre que Bertoly Brecht va introduir l’allunyament de l’obra amb la realitat, 
convidant al públic a jutjar als actors que es dirigien amb freqüència cap a ells. 
Tot això s’encamina a que l’escenari sigui una paràbola de la vida i no una 
limitació.  
 
Per Brecht la finalitat del teatre era instruir i ensenyar a les persones a 
enfrontar-se a la realitat per canviar-la; per això substitueix l’acció per la 
narració i la demostració. 
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Amb freqüència Brecht utilitza temes històrics on el públic reflexiona sobre 
successos del passat i aprèn importants lliçons sobre el seu present. El públic 
no només ha de sentir, també ha de reflexionar i adoptar una actitud 
indagadora i crítica. 
 
El teatre de l’Oprimit té les seves arrels en l’ètica i la solidaritat. Té per objectiu 
l’espai teatral com un lloc d’expressió, basant-se en la idea que tots/es som 
artistes i podem utilitzar el teatre i altres arts com a mitjà de transformació de la 
societat. 
 
Estimula l’intercanvi d’experiències entre els actors, les actrius i els 
espectadors/es amb la intervenció directa en l’obra de teatre, buscant anàlisis i 
comprensió de la escenificació, mitjançant una sèrie de tècniques. 
  
El teatre-Fòrum  és una d’aquestes tècniques i consisteix en escenificar una 
situació d’opressió, per desprès preguntar al públic que faria en aquesta 
situació, amb la finalitat de cercar conjuntament alternatives a les opressions 
diàries. 
 
Les aportacions del teatre i del teatre social tenen diverses funcions dins de 
l’escola: 
 

 Potencia les relacions personals amb els companys/es i amb altres 
adults que afavoreixen al seu desenvolupament social i personal. 

 
 Permet desenvolupar les diferents formes d’expressió, des del 

llenguatge fins el moviment corporal o la música. A més d’estimular el 
plaer per la lectura i l’expressió oral, perfeccionant o millorant la habilitat 
comunicativa dels alumnes.  

 
 Fomenta la confiança en un mateix i aporta una major autonomia 

personal, ajudant als més tímids a superar les seves pors.  A més a mes 
és la millor eina perquè la persona pugui mostrar els seus sentiments i 
idees, i pugui expressar allò que li sigui més complicat verbalitzar. 

 
 Desenvolupar la empatia, ja que ensenya als més petits a posar-se al 

lloc dels altres. Al posar-se en la pell de diversos personatges, els 
estudiants poden experimentar el que senten en situacions que no 
pateixen en la seva vida quotidiana. 

 
 Motivar als alumnes, estimular la creativitat i la imaginació. Però també 

fer reflexionar als nois i noies sobre els personatges que duen a terme, 
els tòpics i prejudicis de la societat. 
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 Fomenta el desenvolupament de joves responsables, autònoms/es, 
crítics/es; de ciutadans/es actius/ves, capaços d’enfrontar els 
desafiaments socials i de les possibilitats de transformar-los. 

 
“Puede ser que el teatro no sea revolucionario en sí mismo, pero no tengan 

dudas: ¡Es un ensayo de la revolución!” 
(Boal.A, Juego para actores y no actores,2007) 

 
El teatre permet analitzar, pensar, afrontar i transformar problemes com la 
violència, l’assetjament escolar, el sexisme i el racisme. 
 
A més a més també permet qüestionar l’escola com espai de poder i aporta 
estratègies i eines per superar la monotonia de la vida diària i la jerarquització 
de les relacions, entre d’altres. 
 
Com hem dit abans, una de les tècniques que utilitza  és la del teatre-Fòrum, 
una eina per obrir debat no només sobre les situacions anteriors sinó també 
sobre les relacions quotidianes entre les persones i grups que formen la 
comunitat per reinventar-les. A més a més, també aconsegueix establir un 
vincle entre l’escola i l’entorn.  
 
“Los centros escolares, y en particular los de enseñanza secundaria, a menudo 

oprimen a los actores de la escena educativa convirtiendo las obligaciones 
cotidianas en una experiencia enojosa, percibida como no controlable ni 

modificable” 
(Motos,T. Teatro del Oprimido,2011) 

 
A partir d'experiències dutes a terme en escoles o en comunitats de Brasil, 
podem veure que la pràctica teatral i la del Teatre de l’Oprimit, és una eina 
valuosa:  
 

 Permet la cerca conjunta de solucions i implica la col·laboració a 
diferents nivells (escola – família – societat) en la recerca d'alternatives 
als problemes de convivència. 
 

 Afavoreix el paper actiu de l'alumnat en l'expressió, comprensió i 
transformació de la seva realitat així com de la seva pròpia educació. 

 
 El Teatre de l'Oprimit els apodera  i fomenta la seva participació en la 

vida social.  
 El Teatre-Fòrum busca conjuntament alternatives no violentes als 

conflictes i, en els processos de creació i altres activitats, seguir un 
model igualitari d'organització, de presa de decisió i de resolució de 
conflictes en cada grup. 
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 El Teatre de l’Oprimit té en compte i treballa tot tipus de discriminacions 
i/o injustícies que sorgeixen en la vida escolar i el seu entorn (sexisme, 
racisme, intolerància, etc.). 
 

 El Teatre-Fòrum contribueix a "trencar el silenci sobre la violència", 
sempre intentant representar a tots els personatges presents en les 
situacions d'opressió passives i actives. 

 
“Hemos de educar en la ciutadania democràtica, mejorando la coherència entre 

los valores que se pretenden enseñar y la pràctica educativa" 
(Díaz´-Aguado, M. J. Convivencia escolar y prevención de la violencia, 2002) 

 
Per educar en democràcia hem de crear a l'escola espais de diàleg, on tant 
l'alumnat com el professorat pugui prendre decisions sobre la vida al centre, 
tant de convivència com de processos d'aprenentatge. El Teatre del Oprimit 
obre aquest tipus d’espais. 
 
“El lenguaje dramático por su propia naturaleza se constituye como integrador 
de muchos lenguajes: verbal, icónico, corporal, musical. Toma la palabra, del 

idioma; los sonidos y el ritmo, de la música; el color y la forma, de la pintura; el 
gesto y el movimiento, del lenguaje corporal. Y estos signos los combina de 

acuerdo con la sintaxis propia del esquema dramático”.  
(Motos.T, El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos, 2009)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trencant estereotips  a través del  TEATRE 
 

11 
 

3. REPTES I INTERROGANTS QUE PLANTEJA AQUESTA TEMÀTICA PER 
L’EDUCACIÓ SOCIAL 
 
El primer interrogant que desenvolupem és aquell que engloba tot el treball:  
 
3.1. Es poden trencar estereotips a partir del  teatre? 
 
Nosaltres creiem que sí. És cert que no s’ha d’utilitzar el teatre com a única 
eina, també s’han de tenir en compte altres factors com l’educació, la 
quotidianitat, etc. Encara així, defenem la idea següent: si el teatre és una eina 
de cultura, i la cultura crea ideals, valors, pensaments… perquè no emprar-la 
llavors com a mecanisme per trencar estereotips? 
 
Un dels altres reptes és plantejar-nos: perquè el teatre és una bona eina? 
 
Doncs bé, encara que el teatre no tingui la mateixa importància cultural en la 
societat actual com les pel·lícules, també és una eina de cultura en la qual 
molta gent hi està interessada. 
 
La cultura, com hem exposat anteriorment, crea influències, per tant, si és un 
referent, és necessari que el que ensenyi sigui un model a seguir positiu per la 
societat. A més a més, també és important que el teatre mostri tots aquells 
comportaments que hem normalitzat i que realment són estereotips que 
hauríem de canviar. 
 
3.2. El teatre pot ser una eina intrapersonal? 
 
Considerem que el teatre no és només important pel fet que, com s’ha vist en 
les entrevistes, fa perdre la vergonya, també ajuda en la vida diària, és una 
eina personal, una via de sortida de la realitat. Quan hom interpreta pot ser 
qualsevol cosa, pots escollir els personatges que representes, la seva manera 
de ser i d’actuar enfront de les situacions escollides pel guionista. Pots modelar 
el teu paper, estirar-lo, doblegar-lo, fer-lo més gran o més petit. A l’escenari 
pots ser el que tu vulguis. 
 
Per aquest motiu, també creiem que el guionista de les obres pot modelar-les 
per deslliurar-les d’estereotips. Aquí sorgeix el quart interrogant:  
 
3.3. Tots els estereotips es poden trencar a través del teatre? 
 
Per començar, cal tindre en compte que moltes obres són representades partint 
de contes o històries narrats anteriorment, com per exemple contes infantils o 
històries antigues. Per aquest motiu, com el guió s’adhereix al que ja està 
escrit, és complicat trencar estereotips. 
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Per altra banda detectem que per representar a certs personatges, s’utilitzen 
els típics estereotips, per tal d’una major comprensió del públic o simplement 
perquè és el que està establert. Per aquest motiu és bo el teatre social. 
Representa els personatges típics però trencant estereotips, no cal representar 
un homosexual amb ploma, molts no la tenen.  
 
Encara que es vulgui representar una persona amb aquest tret, hi ha mil 
mètodes més per mostrar al públic el que es desitja. 
 
Però, on està el límit? Aquesta és una difícil resposta, no creiem que hi hagi un 
límit concret, ni nosaltres mateixes podem establir-lo. Els trets que creen una 
obra de teatre són infinits; l’època en la qual es representi, el context històric 
que vulgui abastar, la finalitat de l’obra, els personatges, els diàlegs, etc. 
Dependrà de cada un d’ells com trenca estereotips, o com els mostra. 
 
Com hem recollit en algunes entrevistes, creiem que seria interessant mostrar 
els estereotips en les obres per tal de visibilitzar-los i així, trencar-los. 
 
No hi ha cap estereotip que el teatre no pugui mostrar, és a dir, si el teatre és 
una representació de la realitat i en aquesta hi ha estereotips, el teatre serà 
capaç d’assenyalar-los tots.  
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4. ACTUACIONS D’EXIT 
 
Com ja hem vist teatre és una eina que pot ser molt potent per a diversos 
propòsits, tant a nivell individual com a nivell interpersonal. Existeixen diferents 
gèneres que poden ajudar en un àmbit o altre, i el teatre social és un d’ells, 
capaç de trencar estereotips i mostrar que totes i tots som capaços de dur a 
terme projectes.  
 
4.1. Teatre social 
 
El teatre social és un gènere de les arts escèniques que utilitza tècniques 
teatrals per a l’intercanvi d’experiències que fomentin la visibilització, reflexió i 
resolució de conflictes socials. També es fa servir per a ajudar a buscar 
solucions en conflictes interpersonals i amb col·lectius en risc d'exclusió, lluitant 
per aconseguir una transformació social. Una de les seves característiques és 
que es tracta d'un teatre interactiu que compta amb la participació física i 
psíquica per part del públic. 
 
Està basat en els pretextos dramàtics d’Allan Owens (professor, investigador i 
pedagog teatral que centra el seu treball en la pedagogia creativa, la 
interculturalitat del teatre i en l’ús d’aquest en diferents professions.), qui 
utilitzava “el text com a pretext”, és a dir, utilitzava una història per a tractar 
algun tema conflictiu. 
 
4.2. Teatre de l’oprimit 
 
Utilitzant les metodologies d’Augusto Boal, ja mencionat anteriorment en aquest 
treball, el teatre de l’oprimit té per objectiu no només fer participar al públic, 
sinó convertir-lo en protagonista per a fer-lo reflexionar de tal manera que arribi 
en un futur a interioritzar formes d’emprendre accions en la seva vida real que 
el condueixin a un alliberament personal.  
 
Té diferents branques, cada una de les quals utilitza tècniques teatrals diferents 
per a desenvolupar teatre de l’oprimit.  
 

 Teatre invisible. Es refereix al teatre dut a terme fora d’un escenari 
convencional, en llocs com carrers, on els actors no siguin fàcilment 
reconeguts com a tals. 

 
 Teatre imatge. Es caracteritza per l‘absència de diàleg, representa una 

imatge inicial que planteja un conflicte, aquesta va  canviant segons la 
intervenció del públic. 
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 Teatre fòrum. És el terme referit a petites obres teatrals que 
representen conflictes socials que no se solucionen. A continuació, el 
públic és convidat a substituir als actors per tal de canviar la trajectòria 
de l’obra. 

 
 Teatre legislatiu. S'acostuma a treballar en combinació amb el Teatre-

Fòrum, però encoratjant al sorgiment de propostes ciutadanes per part 
dels espectadors, com les iniciatives populars legislatives. Per això 
també es compta amb la participació d'advocats, que ajuden a 
canalitzar les propostes de llei amb el rigor que es requereix. 

 
 Teatre Periòdic. El teatre es fa pel poble i per al poble. Prescindeix 

d’artistes i esborra la diferència entre actors i espectadors, pretenent 
desmentir la fingida objectivitat de la premsa. Vol aconseguir que el 
públic assistent a la representació reinterpreti les notícies dels mitjans 
de comunicació, se les qüestioni i les traslladi a la realitat que viu per 
transformar-la.  

 
4.3. Exemples d’èxit: 
 
Certes companyies utilitzen el teatre social i de l’oprimit com una forma 
alternativa d’aprenentatge per treballar els valors i les habilitats socials de les 
joves. A través d’aquest es fomenta l’apoderament personal, tot assumint 
noves responsabilitats i millorant la seva autonomia i superant situacions de 
risc d’exclusió social. Aquests són alguns exemples de companyies que 
desenvolupen actualment aquestes tasques de conscienciació a partir del 
teatre social. 
 
Teatre Pa’tothom 
 
Teatre Pa’tothom, és un centre de recursos juvenils a Barcelona (barri de Bon 
Pastor) que treballa el teatre social com una eina per als  joves, des dels 10 fins 
als 22 anys. Realitza diferents projectes i destaca una sèrie d’objectius com 
ara:   
 

 Potenciar el que ofereix el teatre com a eina de creixement personal i 
social, per tal que es coneguin i es valorin a si mateixos i als altres. 
 

 Posar en contacte als joves amb un entorn diferent de l’escola i l'ambient 
familiar. 
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 Generar un procés que els comprometi i engresqui tot partint d'ells 
mateixos, dels seus desitjos i els seus problemes. 
 

 Treballar la interculturalitat i el gènere com a eixos fonamentals en la 
nostra concepció social.  

 
 Descobrir les emocions, el cos, els ideals, l'expressivitat, la imaginació, 

la creativitat... l'altre, la societat. 
 

 Capacitació juvenil i vinculació amb altres iniciatives de cara a una 
inserció professional.  

 
No només això, sinó que també té projectes per a joves amb necessitats 
educatives especials.  
 
La xixa teatre  
 
A la Xixa Teatre promouen el respecte per la diversitat. Creuen en la 
transformació individual i col·lectiva, a favor de la igualtat d’oportunitats, en una 
societat més plural i apoderada. Es treballa per crear consciència i alliberar-nos 
de dinàmiques de desigualtat i opressió. 
 
Basa els seus tallers al voltat d’aquests tres eixos: 
 

 Interculturalitat, racisme, xenofòbia, inclusió i integració social. 
 

 Gènere, polítiques d’igualtat i diversitat sexual. 
 

 Ciutadania activa, participació ciutadana i desenvolupament local. 
 
La Xixa Teatre  pertany a la Xarxa Antirumors de Barcelona: 
 
Xarxa Antirumors 
 
Emmarcada dins el Programa BCN Interculturalitat, genera eines i discursos 
per desmuntar rumors i estereotips fonamentats en el racisme per, d’aquesta 
manera, avançar cap a una convivència intercultural cohesionada. Està 
formada per entitats, persones, associacions, etc. que treballen amb l’objectiu 
d’incidir en sectors clau: educació i comerç, entre d’altres. Realitzen accions de 
sensibilització des de la proximitat i a través de diferents materials, recursos i 
activitats.  
 
A més de realitzar les activitats també es duen a terme sessions de formació, 
etc. 
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5. IMPLICACIONS PER A LA PRÀCTICA DE L’EDUCADORA I EDUCADOR 
SOCIAL  
 
Un cop explicat tot això i sobretot tenint en compte els reptes que ens hem 
proposat a l’hora de realitzar aquest treball , tot seguit explicarem projectes per 
promoure la sensibilització i la formació per poder aconseguir-ho.  
 
Com hem esmentat anteriorment, creiem que actualment la societat té molts 
estereotips interioritzats, una de les eines per poder conscienciar i transformar 
la societat cap a millor és a través del teatre.  
 
Però, com es pot començar a treballar? I sobretot, quin paper té 
l’educadora i l’educador social enfront això?  
 
La primera proposta ve relacionada amb el que hem comentat des d’un bon 
principi. Esmentem que una de les grans estratègies que considerem efectives 
per a dur a terme el nostre repte és començar a treballar amb els infants. És a 
dir, hem pensat que hauria d’haver-hi en l’escolarització primària i secundària 
una assignatura anomenada Teatre.  
 
L’objectiu d’aquesta és que els nens, nenes i joves realitzin mínim dues hores a 
la setmana aquesta assignatura amb la finalitat de desenvolupar noves 
relacions socials entre els companys i professorat, creant i aprenent noves 
formes d’expressar-se.  
 
La metodologia consistiria a treballar l’apoderament personal, habilitats socials i 
valors a través de la imitació i la representació. Aquí intervindria la figura de 
l’educadora i educador social, ja que realitzarien aquest espai amb activitats 
per poder treballar el que acabem de comentar. Com per exemple, realitzant 
“rolls playings” representant estereotips i fer reflexionar el perquè d’aquest o 
trencar-lo a través de representacions diferents on es reflectirà la diversitat.  
 
Pensem que és molt important que es realitzi aquesta activitat durant la 
infància, ja que comprèn diferents etapes de la vida molt importants pel 
desenvolupament humà on els infants haurien de començar a tenir el seu propi 
criteri. Per tant, com hem esmentat anteriorment, els nens i nenes des de ben 
petits han de tenir l’oportunitat de començar a tenir una mirada crítica davant la 
societat i això els permetrà ser més lliures.  
 
Una altra proposta és que, com hem pogut veure en el nostre documental, les 
entrevistes realitzades a l’Alba i al Roger, dos joves monitors del Teatre la 
Faràndula, on la seva funció és formar a nens i nenes de 7 a 8 anys perquè 
puguin endinsar-se al món del teatre.  
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Ells, tal  com es veu en el nostre vídeo, saben que actualment els estereotips 
estan molt marcats i que els seus alumnes a l’hora de representar un 
personatge, com per exemple, la representació de l’Alba que imita a una dona 
gran, ella un cop realitzada la imitació va reconèixer que va actuar d’una 
manera estereotipada i és conscient  que realment no totes les dones grans 
actuen així. 
 
Però tot i així va argumentar que si ho va fer d’aquesta manera és perquè la 
societat actual detecta molt més ràpid el personatge actuant així. També ens va 
comentar que ella era conscient que dels 15 alumnes que té, 13 haguessin 
interpretat també el personatge d’una dona gran així. I tal i com hem vist al 
nostre documental, els nens entrevistats van representar-ho de la mateixa 
manera.   
 
Que podem fer enfront això? És aquí on vam reflexionar i vam extreure la 
nostra segona proposta. 
 
Creiem que tots els nens que duen a terme un procés de formació abans de 
pujar a un escenari haurien de rebre aquesta formació amb una metodologia on 
es treballi per aconseguir una unió d'una forma integral allò emocional amb allò 
racional, és a dir, a causa del nostre sistema educatiu i al pensament global de 
la nostra societat, afecta malauradament als nostres pensaments ja des de ben 
petits tenint, com hem comentat anteriorment, estereotips molt interioritzats 
d'ençà que naixem. Aquests estereotips ens fan pensar i actuar d'una manera 
on distingim el "correcte" i el "no correcte", és a dir, si per exemple un dels 
alumnes de l'Alba i el Roger haguessin interpretat a una dona gran en un 
context on aquesta estigues de festa, probablement haurien quedat ridiculitzats 
per les mirades dels seus companys i probablement també per la dels seus 
monitors, i tot per no utilitzar l'estereotip comú que fa creure que, en aquest 
cas, la gent gran són tots iguals i que actuen de la mateixa manera, amb un 
bastó, amb una veu feble i caminant amb l'espatlla encorbada. 
 
Però realment, que és correcte i que no és correcte? 
 
Nosaltres no sabem realment que és correcte i que no, però el que sí que 
considerem és que aquests fets fan que els nens creixin sense llibertat, no 
poden desenvolupar el seu propi criteri ni la seva manera de pensar i veure les 
coses. Per tant, creiem molt important que aquesta formació també estigui 
enfocada a treballar amb la finalitat d'educar als infants d'una manera on a 
l'hora de representar un personatge tinguin el dret a expressar-ho d'una 
manera lliure, sense utilitzar uns estereotips imposats per a la societat, sinó tal 
com a ells els hi surti. 
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Així és com de mica en mica podem trencar els estereotips i crear un món més 
just i més igualitari, i això mai ho aconseguirem si no ens desenvolupem i 
actuem lliurement. 
 
Però per aconseguir el nostre repte no només ens hem de focalitzar en els 
infants, ja que durant les primeres etapes del desenvolupament humà utilitzem 
la imitació, per tant els adults hem de ser uns referents per a ells. Per tant, aquí 
entraria una tercera proposta que hem pensat que consisteix a potenciar el 
teatre social i el teatre oprimit, promoure informació a la societat d'aquest dos 
tipus de teatre i aconseguir que aquesta manera de treballar arribi a tots els 
teatres promocionant i garantint que hem d'anar tota a una. 
 
I per acabar, una tercera proposta on consisteix a realitzar Teatre Invisible a les 
zones més cèntriques de les ciutats (ajuntaments, centres cívics, places, etc.) 
realitzant petites obres que reflecteixin i facin reflexionar respecte als 
estereotips més marcats de la nostra societat i que vulguem treballar. Com per 
exemple, respecte a les persones amb problemes físics i mentals on el gran 
estereotip és que aquestes no poden realitzar activitats de la vida diària amb 
autonomia i ni molt menys tenir un treball, o fins i tot en l'àmbit sexual. 
 
Creiem que aquesta proposta serviria molt per fer veu a molts col·lectius als 
quals no se'ls escolta i tenen etiquetes molt estereotipades per la societat i 
poder fer visible tot això. 
 
Un cop explicades les nostres propostes volem esmentar que la figura de 
l'educadora i educador social es veuria en cada una d'elles. Ja que la seva 
funció consistiria a fer una prevenció, conscienciació i lluitar per poder 
transformar canvis a la nostra societat eradicant els estereotips. 
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6. CONCLUSIONS  
 
Un cop realitzat aquest treball podem dir que ens vam plantejar una gran 
pregunta des d'un bon principi en escollir el teatre com a una eina social, i va 
ser: 
 

"Es poden trencar estereotips a través del teatre?" 
 
Aquest treball no només ens ha ajudat a obtenir aquesta resposta, sinó que 
també ens ha fet crear més preguntes respecte aquest àmbit i respecte 
nosaltres mateixes com a futures educadores socials enfront aquesta eina. 
 
El nostre treball va començar a agafar forma quan vam informar-nos sobre què 
és el teatre i la diferència que hi ha respecte al teatre social. Quan vam 
començar a tenir una idea sobre aquests dos conceptes vam pensar que el 
teatre engloba un espai en la nostra societat molt important i que a través d'ell 
es pot treballar molts aspectes, com per exemple, els estereotips. 
 
Vam reflexionar sobre el concepte d’estereotip. Creiem que són imatges 
creades a partir d'opinions i prejudicis, basats en la ignorància, i que no 
mostren la realitat i que a més a més tenen connotacions negatives. Aquests 
afecten les nostres maneres de pensar i la manera en la qual són introduïts en 
la nostra ment des de petits condiciona la nostra manera de veure les coses, 
fent-nos propenses i propensos a jutjar a les persones i classificar-les de 
manera molt superficial i basada en aquestes imatges imposades que fomenten 
la discriminació. 
 
Així que vam pensar en el teatre com a eina social i educativa. Gràcies a les 
entrevistes i la informació trobada a través d'internet o llibres, hem descobert 
molt més sobre el teatre social, i a més hem creat una opinió sobre com 
d’important  pot arribar a ser el teatre en combinació amb l'educació. 
 
Creiem que, ja que el teatre reflecteix la realitat que ens envolta, aquest és 
capaç de mostrar tot tipus d'estereotips i tots els conflictes que poden derivar 
d'aquests ideals, és una bona eina per trencar amb ells. 
 
Així doncs, per a intentar trencar amb aquests estereotips i etiquetes, creiem 
totalment necessari en el teatre visibilitzar-los per tal de conscienciar i fer 
reflexionar al públic, doncs és una realitat diària, i negar-los o conformar-nos, 
seria un error. 
 
Per tal de tenir més informació sobre aquest tema, vam decidir realitzar 
entrevistes a persones que estiguessin relacionades amb el món del teatre. 
Aquestes entrevistes les vam realitzar a quatre joves i a sis infants.  



Trencant estereotips  a través del  TEATRE 
 

20 
 

Els quatre joves són actuals actors i també dos d'ells fan formació a nens que 
volen començar al món del teatre, i els sis infants són alumnes d'aquests.  
Realitzar aquestes entrevistes ens va permetre  poder tenir l'opinió i la visió 
respecte al teatre actual des del punt de vista d'un adult i d'un infant. 
 
Un cop finalitzades aquestes entrevistes vam poder observar que pels que fan 
teatre, aquest és un aspecte molt important en la seva vida, ja que els ajuda a 
expressar-se millor, a relacionar-se i perdre la vergonya des de ben petits. A 
més a més, per una banda desconnecten de la realitat a la vegada que la 
imiten, senten que viuen una realitat diferent perquè no se senten jutjats per 
actuar d'una manera o d'un altre, i a vegades pensen que el món fent teatre és 
millor que el món real. 
 
Pensem que això és un clar exemple d'alliberació personal: se senten molt 
millor quan no se senten jutjats, per tant l'objectiu de trencar amb rols i 
estereotips marcats és fer que totes les persones es puguin sentir a gust amb 
el món real sent elles mateixes. 
 
També vam trobar-nos amb què, una de les possibles raons de l'existència dels 
estereotips dins el teatre és la facilitat amb la qual es transmet al públic que un 
personatge és de determinada manera; s'identifica millor als personatges si 
s'utilitzen els tòpics. (Com per exemple si és fa de persona gran anar 
encorbada i amb bastó o si ets una princesa, que estiguis en algun problema i 
que necessitis ajuda  d’un príncep, etc.).  
 
És més ràpid i fàcil, però hi ha altres maneres de mostrar al públic com són els 
personatges, a més que hi ha molts tipus de personatges. De fet, també vam 
trobar-nos amb una part positiva: en moltes ocasions, aquests estereotips són 
ja utilitzats per trencar-los, en obres més contemporànies els personatges 
evolucionen cada cop més, esborrant tòpics i desmentint-los, sense la 
necessitat de què l'obra pertanyi al gènere de teatre social. 
 
Ens preguntem on està el límit entre imitar els estereotips i utilitzar-los com a 
eina. En una de les entrevistes, es va apuntar al fet que, tot i que algunes de 
les obres els utilitzen com a eina, en representar una obra crítica, per exemple, 
"el petit príncep" en comptes "la petita princesa", se segueixen perpetuant els 
rols. 
 
Fins a quin punt es trenquen els estereotips o quin és l'impacte real que té 
sobre el públic? Són alguns dels interrogants que queden per respondre, 
encara que ens agradi pensar que el missatge arriba a fer reflexionar al públic, 
per tal que a poc a poc la seva mentalitat així com els seus actes estiguin 
lliures de prejudicis. 
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Trobem, però, que el teatre social és una eina clau, que combina el teatre i 
l'educació social, i que té diferents vessants. Totes aquestes aconsegueixen 
perfectament visibilitzar problemàtiques socials de tot tipus, així com trencar-les 
i fer partícip al públic per tal de facilitar la seva reflexió, i fins i tot proporcionar 
eines per a saber com pensar i actuar davant certes situacions. Mitjançant 
aquesta visibilització i reflexió sobre aquells comportaments i accions 
estigmatitzades, es provoca un canvi i una lluita contra el conformisme i 
negació  d’aquests. 
 
El teatre social fa de la cultura una arma pacífica que ataca de soca-rel les 
problemàtiques que afecten el dia a dia de les persones arreu del món. Creiem 
que està molt infravalorat, doncs per aconseguir un canvi en la mentalitat de les 
persones necessitem fer un canvi en la manera de fer les coses. És bo tenir en 
compte que el teatre tradicional és important, però creiem que donar més 
oportunitats al teatre social possibilitaria un canvi profund i necessari en la 
societat. 
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7. REFLEXIONS PERSONALS 
 
7.1. Jordina 
 
Personalment, m'ha semblat molt interessant i enriquidor fer aquest treball. 
Crec que ha estat un tema que ens ha cridat molt a totes i ens hi hem sentit 
molt a gust. Tot i que l'inici ens va costar una mica encaminar-lo, després cada 
cop l'hem viscut més nostre i això ha fet que estiguéssim sempre motivades.  
 
Penso que hem funcionat molt bé com a grup, i això ens ha donat molta 
energia per anar més enllà del treball i viure'l amb moltes ganes, sobretot en el 
moment de fer les entrevistes. 
 
Per part meva, m'ha agradat molt viure tot el procés del treball i m'he sentit molt 
a gust amb tot el grup. Pel que fa al tema, el món del teatre sempre m'ha atret 
bastant. Tot i que jo mai n'he fet en primera persona, m'agrada molt veure i 
llegir teatre i crec que és una eina molt interessant per expressar-se. Abans de 
fer aquest treball ja coneixia una mica què era el teatre social i el teatre del 
l'oprimit, però no havia reflexionat sobre tot el que es pot arribar a treballar a 
partir d'aquest. Crec que proposar-se trencar els estereotips és molt 
interessant, perquè ens ajuda a adonar-nos de com els tenim d'interioritzats.  
 
Molts cops repetim maneres de fer i de comportar-nos que hem anat aprenent i 
hem vist, i que ens encasellen i limiten d'alguna manera la nostra llibertat. Vivim 
en un món en què hi ha moltes etiquetes que ens condicionen i ens creen 
prejudicis i crec que és molt important que existeixin maneres de fer-les 
trontollar. Aquest treball m'ha permès reflexionar sobre tot això, i també m'ha 
donat una mica d'esperança veure que hi ha persones i iniciatives que intenten 
qüestionar-se la realitat i així poder-la transformar. Crec que és molt important 
tenir ganes i energia per voler canviar la realitat, i penso que totes ens 
emportem aquesta sensació després de fer el treball. 
 
7.2. Paula 
 
Des d’un inici aquest treball ens ha motivat, era un tema quasi desconegut per 
a totes. Personalment m’ha enriquit molt fer-lo, no ha sigut d’aquestes tasques 
que fas sense ganes ni interès, al contrari. He gaudit plantejant el tema, fent les 
entrevistes i desenvolupant la informació que creiem interessant.  
 
Ha sigut molt fàcil treballar amb les meves companyes de grup, dintre de la 
diversitat de pensaments de cada una, compartim moltes idees, principis i 
valors, la qual cosa ha facilitat la feina i ens ha enriquit. Totes hem participat, 
ens hem preocupat per tirar el treball endavant i hem après i gaudit del procés. 
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M’emporto noves reflexions i pensaments, una visió diferent de la realitat social, 
nous coneixements i projectes de futur. 
 
He viscut el treball, la qual cosa m’ha permès no només reflexionar en el 
moment en el que el dúiem a terme, o fèiem les entrevistes, sinó també en 
altres àmbits externs a la universitat. M’emporto un grapat de nous 
coneixements, no només aportats pel treball sinó també per les meves 
companyes. 
 
7.3. Irene 
 
Aquest treball des d'un principi m'ha motivat, no només per la vessant 
professional, com a futura educadora, sinó també personalment.  
 
Des d'un principi, he trobat un grup de treball, amb el que em sentia bé i amb 
facilitat per expressar els meus pensaments sobre la societat, que moltes 
vegades no ho he pogut fer amb el meu entorn. 
 
En referència a la temàtica, des d'un principi ha sigut un tema molt motivador 
per a mi, ja que quan vaig realitzar el curs de llengua de signes, vaig poder fer 
una obra de teatre en llengua de signes. 
 
Mitjançant aquesta obra i aquest curt vaig poder descobrir què era el teatre 
social i a més a més, les problemàtiques que podien arribar a tenir aquestes 
persones (discapacitat auditiva).  
 
A més a més, tot i que des de fa uns anys, he pogut anar veient encara més els 
estereotips i prejudicis que té la societat, arran de  la realització d'aquest treball, 
cada dia més, he anat veient aquests estereotips o tòpics, i que jo mateixa, tot i 
que estic en contra d'aquests, a vegades, els dic o els penso. 
 
Això em feia preguntar-me, el perquè, i com, com a educadora, podria intentar 
canviar aquests pensaments. Realitzant aquest treball i informar-me més sobre 
els estereotips, a més a més de parlar i debatre amb les meves companyes de 
grup, veia com la societat, tot i estar en una època ''moderna'', de pensaments i 
accions lliures, encara ens eduquen, amb valors tradicionals i a vegades 
erronis, que es veuen en les accions del nostre dia a dia, com el rol de la dona, 
racisme, assetjaments, etc. I he pogut veure, com el teatre, podria ser una altra 
eina educativa, que tot i que no imposes un pensament o ideologia, pot fer 
reflexionar als alumnes, sobre certs comportaments que poden veure al seu 
voltant, i que no estiguin bé, com pot ser l'assetjament escolar, o els rols de la 
dona en aquesta societat, el racisme, etc.  
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I mitjançant aquesta reflexió, que no es conformin amb aquesta realitat, i lluitin 
per canviar-la, com jo ho estic intentant fent. 
 
7.4. Sara 
 
A nivell personal, la temàtica d’aquest treball em motivava ja que sempre m’ha 
agradat fer teatre, però no coneixia la seva part social. Estava motivada per 
descobrir quines són les coses que pot aportar el teatre per a la millora de la 
societat en que vivim actualment. Una societat que, opino, està marcada pel 
que venim parlant al llarg de tot el treball: els estereotips.  
 
Durant la realització del treball, m’he adonat més que mai de que totes i tots 
tenim interioritzats estigmes i prejudicis, i que és realment difícil escapar 
d’aquests, doncs el sistema s’encarrega de que els agafem com a propis des 
de ben petites. Així doncs, he reforçat extremament el pensament de que la 
necessitat de recolzar-nos en una eina cultural tan important com el teatre (així 
com també hauria de ser en la televisió, pel·lícules, sèries, i més mitjans 
actuals amb força per arribar a la societat) és imprescindible per als i les 
educadores socials. 
 
En la meva opinió, si aconseguim crear una cultura lliure, totes les persones 
que neixin i creixin en ella seran lliures d’estigmes i estereotips, i molts 
conflictes tals com els nascuts per racisme, xenofòbia, homofòbia, masclisme, 
etc. quedarien resolts. 
 
7.5 Georgina 
 
Un cop finalitzat aquest treball, puc dir que des de un principi el tema era 
motivador, ja que no s’havia exactament que era el Teatre Social però sempre 
m’ha agradat molt el Teatre en sí. Per tant, des de un inici s’havia que 
coneixeria coses noves i el fet de també estar relacionat amb l’Educació Social, 
encara ho feia molt motivador. 
 
Des de un bon principi amb les meves companyes d’equip he estat molt a gust, 
ja que el tema ens motivava a les quatre i això ha estat molt important per tenir 
una motivació i un interès constant durant tot el procés del nostre treball. 
 
Una de les parts que m’agradaria destacar en especial, és el fet que m’ha fet 
reflexionar i anar més enllà, es a dir, és el nostre repte de identificar els 
estereotips i construir projectes per poder eradicar-los. He de dir que durant 
aquestes setmanes de treball, quan acabava d’estar amb el meu equip i 
marxava de la biblioteca portava el treball amb mi i m’ha fet veure el meu dia a 
dia d’una altre manera, ja que inconscientment analitzava el meu entorn i 
identificava estereotips i hem feia reflexionar. 
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Però no només m’ha servit per observar més el meu entorn, sinó també per 
observar-me a mi mateixa, identificar els meus propis estereotips i preguntar-
me el perquè d’aquests. És curiós, perquè cap treball fins ara m’ha fet 
reflexionar d’aquesta manera, però ha estat una experiència molt gratificant i 
considero que a poc a poc vaig reflexionant sobre el meu jo com educadora 
social i tot això és el que hem construeix, tant en l’àmbit professional com 
personal. 
 
Per acabar, vull comentar que respecte al nostre gran repte, considero que 
hem aconseguit apropar-nos a solucions que poden construir respostes a les 
preguntes que ens ha fet crear el nostre treball. Crec que hem fet un bon treball 
perquè alhora de compartir les nostres conclusions totes opinem que ens ha fet 
créixer. 
 
I per últim, donar les gràcies a totes i cada una de les membres del meu equip, 
perquè no només han fet que el treball sigues més amè i motivador, sinó que 
sense elles segur que no hagués crescut una mica més com a professional 
però sobretot com a persona, ja que tots els pensaments que hem compartit i 
preguntes han fet que no només el treball seguis endavant sinó que nosaltres, 
entre totes, anéssim evolucionant. 
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9.ANNEXOS 
 
9.1. Llista d’estereotips 
 

 Masclisme 
 Bo i dolent (malèfica, llop, dones normalment les dolentes) 
 Rols heteropatriarcals 
 Edisme (gent gran i nens) 
 Estructura familiar 
 Vestimenta 
 Violència com a resposta directa 
 Importància del físic 
 Homosexualitat exagerada 
 Càstig quan surts de les normes 
 Pobres i rics 
 L’èxit 

 
9.2. Guió de les entrevistes 
 
ENTREVISTES MONITORS 
 

 Què és per a tu el teatre?  
 En quins àmbits de la vida t’ajuda? 
 Creus que el teatre reflexa la societat? 
 Quins estereotips veus mes reflectits en les obres? 
 Representa……. 
 Perquè ho has fet així? 
 Creus que podem trencar amb aquests estereotips a través del teatre? 

 
ENTREVISTES ALUMNES 
 

 Què t’agrada del teatre? 
 Creus que el teatre fa que et sentis millor en la teva vida? 
 Creus que les obres de teatre reflecteixen el que veus a la vida real? 
 Representa……. 
 Perquè ho has fet així? 
 EX: Creus que les princeses també poden ser valentes? 

 
9.3. Entrevistats 
 
Hem realitzat les entrevistes a dos monitors, l’Alba i el Roger dels nens petits 
de l’escola de teatre La Faràndula de Sabadell. També hem entrevistat dues 
alumnes del teatre El Timbal de Barcelona. 
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Joves (de 17 a 21 anys) 
 

 Alba 
 Nerea 
 Roger 
 Mònica 

 
Nens i nenes (de 7 a 8 anys) 
 

 Biel 
 Joan 
 Bruna 
 Carla 
 Carlota 


