
És una qüestió de creure. Les persones adultes
no poden escoltar-me perquè han perdut la
innocència i la imaginació. En canvi, els nens
i nenes teniu una gran imaginació. Aquesta
màgia que ens dóna vida a tots els personat-
ges fantàstics. (Alícia al país de les meravelles,
adaptació teatral de L. Blanco, A. García, J.
Lladós, B. Lozano i S. Mayoral)

És ben coneguda la importància de treballar
textos teatrals a l’escola.1 El teatre, com a gènere
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Aquest article presenta diverses adaptacions teatrals de la novel·la Alícia al país de
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didàctica de doble recorregut: d’una banda, permet que els estudiants despleguin
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juvenil, el procés d’escriptura i construcció del text teatral i les implicacions esceno-

gràfiques que comporta. De l’altra, poden desenvolupar a l’aula el treball de com-

petències i habilitats que són pròpies del gènere teatral.
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ces and skills linked to the theatre genre in class.
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literari propi i autònom, ofereix unes possibilitats
enormes de fer un treball didàctic a l’escola, en
general, i a l’educació primària, en particular, ja
que situa l’estudiant en un doble pla: el de l’actor i
el de l’espectador. Tant és així que el discent, actor
o espectador, recull el fet teatral, l’explota per
satisfer les seves necessitats de coneixements i l’in-
terpreta des del seu context vital propi (Reina
Ruiz, 1998).

Des d’aquest punt de vista, el teatre obre,
al nen i al jove, les portes del coneixement cultural
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sense cap tipus de
barrera, de la sensibili-
tat estètica, de la refle-
xió, de la capacitat
d’emocionar-se i diver-
tir-se, de riure i plorar i
de, en definitiva, com-
prendre les diferents
visions i realitats de
la vida i del món que
l’envolta. El teatre, a
més, no sols està cir-
cumscrit a l’àmbit de la llengua i de la literatura,
sinó que la música, la pintura, la dansa, el cant i el
mim també formen part de la seva essència.

Entre les característiques que ha de tenir el
text teatral per poder ser treballat amb sentit en
l’àmbit de l’educació, en podem destacar les
següents:
• La presència d’un estil conversacional basat

en la interacció directa entre els diferents
personatges del text.

• La voluntat d’usar un llenguatge literari sen-
zill i assequible, que tingui en compte l’edat
del receptor.

• L’aparició de situacions d’acció dinàmiques
i fàcils d’entendre.

• L’existència d’un plantejament de l’acció
ben delimitada que dóna pas a un conflicte i
a una intriga que es mantenen vius fins que
es resolen.

Beneficis de les adaptacions.
Treball en cadena a l’aula

Tot aquest conjunt de característiques que el text
teatral i la feina realitzada a l’aula sobre aquest te -
ma aporten a l’alumne de primària també inci-
deixen positivament en els estudiants de grau de
Mestre d’Educació Primària (en endavant,
EGMP). Es tracta, doncs, d’una tasca en cadena.

En primer lloc, l’estu-
diant universitari ha
de familiaritzar-se
amb l’objecte de tre-
ball, amb les caracte-
rístiques intrínseques
del fet teatral, que, en
essència, són: la dra-
matúrgia, la posada en
escena, l’edat de l’es-
pectador o del lector al
qual va dirigida l’obra i

la confecció del text adaptat. Per elaborar aquest
darrer pas, l’estudiant haurà de tenir presents els
trets propis del text teatral: la informació para-
textual (notes escenogràfiques, attrezzo, aco -
tacions, etc.), la construcció dels personatges, la
presència o absència de narrador, l’espai escènic,
la focalització i l’organització de l’acció i el ritme,
l’administració de la informació, l’espai i el
temps teatrals (Rosselló, 2009).

Tot plegat, s’ha de tenir present que el punt
de partida és una obra ja existent i que, per tant,
caldrà escollir el tipus d’adaptació que se’n faci:
tot el text o un fragment de l’obra; ambientada en
la mateixa època que l’original o adaptada al món
actual; mantenint-ne els personatges originals o
no, modificant els atributs d’aquests personatges
o no; conservant el missatge o el sentit de l’obra
original o modificant-lo en sintonia amb els can-
vis socials actuals; atenuant o potenciant els con-
flictes de l’obra original; introduint-hi continguts
crítics respecte a l’obra primigènia, etc. (Muñoz,
2006).

En segon lloc, l’EGMP ha de desenvolupar
la imaginació per tal de crear un text nou a partir
de l’obra ja existent, tot posant en pràctica les
pròpies capacitats gramaticals, lingüístiques i
d’escriptura creativa, com també els coneixe-
ments sobre el fet teatral. Aquestes competències
es poden concretar de la manera següent:

L’escriptura de textos teatrals
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• Competència lingüisticocomunicativa:
        - Interpretar el recurs lingüisticoliterari

de la metàfora com un procediment de
creació literària singular.

• Competència artística: 
        - Apreciar el que significa el fenomen del

teatre com un gènere de creació perso-
nal i com a espectacle dirigit a un públic
determinat. 

        - Analitzar i valorar la creativitat i la ima-
ginació de l’autor teatral que dibuixa uns
personatges que actuen en un escenari i
en un temps concrets. 

• Competència d’aprendre a aprendre: 
        - Fomentar el treball cooperatiu com a

estil de construcció del propi aprenen-
tatge. 

        - Aplicar estratègies de reflexió per al des-
envolupament del pensament crític:
comparar, associar, formular hipòtesis
de treball, anticipar, concloure. 

Així, tant l’EGMP com el discent de primà-
ria participen en una activitat de gran atractiu
pedagògic i estètic. En paraules d’Olaya (1999),
escoltar, llegir, improvisar o muntar un teatre
afina els sentits, desperta la imaginació, estimu-
la les valoracions estètiques, ajuda a solidarit-
zar-se amb els altres, ensinistra la memòria,

permet treballar la llengua d’una manera lúdica
i facilita la comprensió del text.

Breu història de les 
adaptacions d’Alícia 

No hi ha dubte que la novel·la Alícia la país de
les meravelles, escrita l’any 1865 per Lewis
Carroll, és una de les obres literàries més adap-
tades de tots els temps. Ha inspirat nombroses
obres de teatre, pantomimes, musicals, ballets i
òperes, entre altres manifestacions literàries i ar -
tístiques. La naturalesa d’aquestes obres varia
des d’adaptacions relativament fidels a l’obra de
Carroll fins a obres completament noves,
que utilitzen com a base els personatges, les
situacions o els escenaris creats per l’autor bri-
tànic. De la mateixa manera, Alícia i els seus
personatges han inspirat cançons i videoclips
d’artistes com Els Beatles, Tom Waits, Enrique
Bunbury o Tom Petty. Així, el 1969, Salvador
Dalí va crear tretze il·lustracions basades en
Alícia al país de les meravelles. I la novel·la
també ha estat font d’inspiració de nombroses
obres literàries, entre les quals trobem la
novel·la Finnegans Wake, de l’escriptor irlandès
James Joyce, publicada el 1939. I, naturalment,
també, de pel·lícules. Pensem en l’excel·lent
film de Tim Burton de 2010, que també incor-
pora elements de la segona part de la novel·la
escrita per Carroll el 1871, A través de l’espill i
el que Alícia s’hi va trobar. 

En català, i pel que fa a les adaptacions tea-
trals, en destaquem la versió que el 2009 en va fer
Carlota Subirós: Alícia, un viatge al país de les
meravelles, representada al Teatre Lliure, i la ver-
sió de Pasqual Alapont, Alícia, publicada per
Bromera el 1997.

En castellà, prenem en consideració l’espec-
tacle de C. Palomo: Soñando con Alicia en el País
de las Maravillas (2014), en què s’hi fa participar
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activament el públic i on Alícia és ja una adoles-
cent que recorda el seu viatge pel país de les
meravelles, com també la magnífica Prohibido
leer a Lewis Carroll, de D. Arboleda, Premi
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2014.

Característiques textuals 
de les obres escollides

L’experiència didàctica que aquí s’explica sorgeix
de l’assignatura d’ensenyament i aprenentatge de
la llengua i la literatura IV del quart curs de grau
en Educació Primària a la Facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat de Lleida.2 En el
marc d’aquesta matèria, es va dur a terme una
experiència que consistia a adaptar al teatre, par-
tint dels continguts teòrics exposats prèviament a
les aules, una de les novel·les que els estudiants
havien llegit durant el curs anterior: Alícia al país
de les meravelles. Aquell any, s’havien treballat a
bastament les estructures narratives de la novel·la
de Carroll i el significat i la interpretació que se’n
feia. Així, partint d’aquests precedents, l’equip
docent va decidir proposar d’adaptar-la al teatre. 

Tot partint dels beneficis que el món de la
dramatúrgia aporta com a activitat docent, tant
en l’aprenentatge de les habilitats comunicatives
(expressió corporal, dicció, expressió oral, exer-
cicis d’improvisació, de memòria, de construcció
dels personatges o treballs tècnics: vestuari, esce-

nografia, so, etc.) per part dels discents, com en
l’aprenentatge de la construcció del llenguatge,
tant a nivell simbòlic com denotatiu, semblava
que l’exercici de convertir una novel·la en obra
de teatre era una activitat rica en el procés d’a-
prenentatge dels estudiants universitaris que els
permetia reflexionar sobre les eines didàctiques
que es posen a l’abast dels nens i nenes, alhora que
realitzaven un exercici metaliterari i hipertextual
que es podia dur a terme dins les aules en el pro-
cés de pràctiques que seguien a les escoles. 

Les premisses inicials per a l’elaboració de la
dramatització eren només dues: un text breu de
presentació i justificació de l’adaptació realitza-
da, amb un esment a l’edat a la qual anava adre-
çada, i una llista d’objectius concrets que es
treballaran a l’aula a partir de l’adaptació teatral.
A partir d’aquí, l’exercici quedava subjecte a la
imaginació dels estudiants. 

En general, hi ha dos grans blocs d’adapta-
cions: 
• Aquelles que es mantenen fidels a l’original

de Carroll i que posen en escena una
mena de resum dels episodis principals de
la novel·la anglesa, traslladant de forma lite-
ral les paraules de l’escriptor britànic a la
representació, tot respectant la linealitat del
text primigeni. 

• Aquelles altres en què té lloc un esforç per
adaptar l’obra a la nostra realitat contempo-
rània, o bé construint l’acció espacialment a
prop nostre, com és el cas d’Alcanar, per
exemple, o bé apropant-la temàticament a
l’univers infantil o juvenil, com ara, per
exemple, fent coincidir Alícia amb el món
dels contes populars o ambientant la histò-
ria al món de Nàrnia. 

Vegem una mostra d’aquest últim tipus d’a-
daptacions. 

L’escriptura de textos teatrals
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Escena 1
Es troben dalt l’escenari l’Alicia, l’Anni (la seva
germana), la Gina (la seva cosina) i el Toni (el seu
cosí).
NARRADOR (veu en off): Un matí de primavera,

els cosins d’Alcanar van anar a visitar l’Alícia
i la seva germana. Volien romandre uns
quants dies a casa de l’Alícia.

ALÍCIA: Que bé que hagueu vingut! Estic molt
contenta! Per fi tindré algú per jugar!

GERMANA: ¡Jo també estic molt contenta!
Voleu que us ensenyi la nostra bibliote-
ca?

COSINS : (Alhora i sorpresos.) La biblioteca?
ALÍCIA: Ai, no! La biblioteca no! Ens hi pas-

sem totes les tardes! A més a més, els llibres
que llegim són molt avorrits, no tenen ni
dibuixos!

Escena 4
Surten a escena tres porquets, amb tres cases
diferents: una de palla, una de fusta i una de
maons. Cada porquet és dins d’una casa dife-
rent. L’Alícia es posa davant de les tres cases,
mirant-les.
ALÍCIA: (Mirant amb cara de sorpresa.) Carai,

aquestes cases les tinc vistes d’algun lloc,
però..., no recordo d’on.

PORQUET 1: (Surt de la casa amb palla a la mà
i, en veure 1‘Alícia, s‘espanta, fa un salt enre-
re i diu:) Ostres, és la Rínxols d’Or!

Hi ha encara un altre grup minoritari d’o-
bres que, tot i mantenir el respecte pel text i l’es-
tructura de l’original, incorpora pinzellades de
contemporaneïtat en forma de crítica ideològica;
per exemple: la contradansa de les llagostes
(capítol X a l’original) esdevé la cançó de la lla-
gosta amb clares referències a esdeveniments
actuals: 

Sense taques de petroli, l’aigua brilla com el
sol 
i les gavines surten a fer un vol
sense pirates ni filibusters
robant el mar. 

Sembla també interessant la referència
intertextual al món dels pirates, un clàssic de
la literatura juvenil. O, un xic més avall:

La mar és salada per les llàgrimes de Posidó
ofegat per tsunamis d’ambició. 

Estructuralment, les obres presentades pres-
cindeixen de la divisió en actes i divideixen el text
en escenes, tal com acostuma a passar en la dra-
matúrgia actual. Aquí també hi ha una gran
variabilitat, des de les adaptacions que només
tenen tres escenes fins a les que en presenten
vint-i-una. Sovint, aquesta variabilitat depèn de
si l’adaptació dramatitza tot el text original, les
que presenten més escenes, o només prenen en
consideració una part de la novel·la. En el primer
cas, les dramatitzacions reprodueixen l’estructu-
ra del llibre original: situació inicial, conflicte,
desenvolupament del conflicte i resolució.

Quan s’adapta només una part de l’original,
les dues escenes més representades en els textos
analitzats són l’inici i el final de la novel·la, això
posa en relleu la importància dels començaments
i dels desenllaços en la construcció narrativa de la
literatura infantil i juvenil. Amb tot, és ben signi-
ficatiu que la majoria de les adaptacions presen-
tades eliminin la moralina final original: els
pensaments de la germana de l’Alícia. Si bé la
supressió de tota moralina és un tret característic
i lògic de la narrativa infantil, no ho és tant del
teatre infantil i juvenil, que manté molt sovint
una lliçó moral final. I encara ho sembla menys
en una novel·la el darrer paràgraf de la qual sem-
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bla que insinuï que la felicitat de l’ésser humà (en
l’època victoriana i en totes) és al marge de la rea-
litat, i que només es pot trobar al món de la ficció
i la fantasia, al món dels somnis. Un missatge
desesperançat que desapareix en la gran majo-
ria de les adaptacions. Aquestes esdevenen,
doncs, un viatge oníric, ple d’imaginació i fanta-
sia, a voltes divertit i surrealista, resseguint les
passes de la gramàtica de la fantasia, però sense
implicacions en la realitat i, per tant, sense el con-
tingut crític que Carroll va donar a la seva obra. 

Els eixos temàtics i simbòlics de la novel·la,
però, es mantenen en la gran majoria de les adap-
tacions. Així, llegim jocs lingüístics com quan la
tortuga d’imitació parla de l’escola de mar i, en
esmentar la seva mestra, l’anomena pel malnom:
«Tortura». El recurs humorístic és evident i, a
més, contextualitza l’obra en l’àmbit escolar, cosa
que la fa molt propera als receptors. 

Un altre dels temes que les adaptacions
plantegen és el conflicte d’identitat. L’Alícia ori-
ginal sovint es pregunta qui és, especialment a l’i-
nici de la novel·la. El problema de la identitat és
convertit per algunes adaptacions en eix central
i construeixen el seu text a partir del desdobla-
ment de la personalitat de la protagonista. Així,
per exemple, Alícia esdevé una escriptora famosa
que narra els seus somnis de petita, o bé esdevé
un personatge desdoblat que, al país de les

meravelles, guia una altra Alícia, provinent del
món real, tot incidint en la complexa dualitat
entre realitat i ficció que l’obra original planteja i
que, com veiem, també mantenen algunes de les
adaptacions. A més, el relat de Carroll critica el
model social i escolar de l’Anglaterra victoriana.
La majoria de dramatitzacions inclouen aquesta
crítica: 

Però no vaig tenir l’ocasió d’aprendre, només
vaig assistir a les classes normals. 

Tot i que és cert que algunes adaptacions
són difícils de portar a escena per la naturalesa
mateixa de l’obra original, la majoria afegeixen
anotacions escenogràfiques detallades, com ara
la incorporació de pantalla i projector per repro-
duir els fons i els decorats, els efectes òptics dels
creixements i els encongiments de la protagonis-
ta o l’ús d’una capa que, com que és del mateix
color que el decorat, mitjançant una il·luminació
correcta, potencia l’efecte visual real de les apari-
cions i desaparicions del gat de Cheshire. Pel que
fa al vestuari, la majoria d’Alícies són deutores de
l’univers Disney, perquè presenten una similitud
molt gran amb la protagonista de la pel·lícula
infantil de 1951, que forma part de l’imaginari
col·lectiu. 

Un esment a part mereix la música. Totes
les dramatitzacions incorporen melodies que,
en la majoria dels casos, ajuden a situar el text,
reconèixer-lo o interpretar-lo, com un element
paratextual més. Alguna vegada, l’element mu -
sical posa de relleu el caràcter humorístic i
paròdic de la producció, com en el cas de la uti-
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lització de la banda sonora de la sèrie britànica
Benny Hill, que potencia el caràcter vodevilesc
de la dramatització. 

La modernitat i l’originalitat d’algunes d’a-
questes dramatúrgies fa que, sovint, es prescin-
deixi del narrador, que, de fet, és un element aliè
al fet teatral, i que l’acció s’iniciï directament.
N’hi ha d’altres, en canvi, que converteixen el
poema inicial de la versió original en una veu en
off a manera de narrador extern a la història que
introdueix el relat dels fets dramatitzats. Un altre
dels elements que atorguen modernitat a aques-
tes adaptacions és el trencament de l’espai escè-
nic. En teatre es produeix, com hem assenyalat,
un doble pla. Actualment, hi ha obres que tendei-
xen a suprimir-lo. Així, l’espai del receptor i l’es-
pai interpretatiu queden unificats, la qual cosa
facilita, doncs, la comunió entre emissor i recep-
tor, i promou una lectura unívoca del fet teatral. 

Finalment, totes les dramatitzacions incor-
poren el treball didàctic al seu text, especialment,
en l’àmbit de la llengua i la literatura. Així, per
exemple, s’hi tracten objectius com ara reconèi-
xer els pronoms febles; realitzar l’anàlisi mètrica
d’un poema; conèixer la divisió de poders d’un
Estat (a partir de la presència de la reina com a
personatge); classificar els animals en omnívors,
herbívors i carnívors, o utilitzar l’accent diacrític
adequadament. Vegem un exemple d’aquest
darrer objectiu: 

BARRETER (Amb veu tremolosa.): Sóc un home
pobre, Majestat! I quan començava a prendre el
te, fa més o menys una setmana, em vaig ado-
nar que s’acabava el pa amb mantega, i vaig dir:
TÉ...
REI: TÉ, què?
BARRETER: Per començar el te, vaig dir TÉ.
REI: Ja ho sé que te comença amb T! Et penses
que sóc capsigrany?

Conclusions

La proposta didàctica que hem presentat s’ha
enfocat des de l’òptica de l’aprenentatge significa-
tiu i la construcció del propi coneixement. Els
textos analitzats en aquest article són un exercici
excel·lent de metaliteratura i una eina de conne-
xió amb els nous estudis de hipertextualitat, ja
que, a partir d’un sol text, l’Alícia de Carroll, es
van creant connexions entre totes les dramatitza-
cions que arriben fins a uns altres relats, com ara
els contes tradicionals o, fins i tot, les narracions
audiovisuals, com ara la pel·lícula de Burton, que
és al darrere d’algunes escenes de les adaptacions.
Un dels objectius prioritaris de la nostra proposta
didàctica ha estat treballar com es pot desenvolu-
par en els estudiants d’educació primària un inte-
rès per la lectura, la comprensió, la interpretació i
la creació del text teatral, tot adonant-nos de les
possibilitats gairebé infinites que el discurs dra-
màtic té dins l’aula i de com esdevé una eina que
posa en relació directa els estudiants universitaris
i de primària a través del potencial de la imagina-
ció i la fantasia. Com dèiem al començament,
només la màgia de la ficció ens pot convertir en
creients, creients de la literatura i l’educació.

Notes
1. Per aprofundir més en la qüestió del concepte i

de les característiques del teatre infantil en l’àm-
bit escolar, existeixen, almenys, dos títols clàssics
d’indubtable valor pedagògic: Renoult i Vialaret
(1998) i Tejerina (1994). L’article de Vilar i
Artesero (2013) també té interès especial.
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La proposta didàctica que hem

presentat s’ha enfocat des de l’òptica

de l’aprenentatge significatiu i la

construcció del propi coneixement



2. Volem donar les gràcies als estudiants de
quart curs del grau de Primària de la FCE de la
Universitat de Lleida pels seus textos i per
la seva dedicació entusiasta. Sense la seva gene-
rositat, aquest article no hagués estat possible. 
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