
IMPRO
LLIBRES

TEATRE DE CAIXÓ

presenta

UNA EXPERIÈNCIA PEDAGÒGICA I LÚDICA

Un espectacle per estimular l'animació 
lectora mitjançant el teatre 

d'improvisació.



A partir de títols de llibres que 
dóna el públic, l'elenc interpreta 
històries improvisades inspirades 
per allò que eixes creacions 
literàries els suggereixen. Els títols 
poden ser de llibres que les 
persones assistents han llegit, que 
els sonen o inclòs que els agradaria 
que existiren.

L'espectacle conté la representació 
teatral junt amb una masterclass 
on es divulguen aspectes 
fonamentals a l'hora de realitzar 
una creació literària. Així, a més 
del títol donat, en cada improvisa-
ció es presenta a l'elenc un repte 
relacionat amb un aspecte literari. 
D'aquesta manera, la successió 
d'històries independents s'encaixen 
dins d'una línia argumental estruc-
turada. La teoria literària funciona 
com a índex d'una creació on cada 
història conforma un capítol.

“

La participació del públic és 
fonamental perquè les històries 
esdevinguen. Al llarg de l'especta-
cle es demana la col·laboració de 
les persones assistents perquè 
intervinguen de diverses maneres, 
des de dir un títol com a punt de 
partida, a alterar l'avanç de les 
històries mitjançat jocs específics o 
fins i tot a participar en una creació 
conjunta entre totes les presents.

ImproLlibres pretén ser un estímul 
per apropar-se a la literatura. 
Mitjançant una desaforada 
creativitat, l'elenc crea històries 
efímeres a partir de llibres i 
conviden a fer que el plaer continuï 
mitjançant el posterior exercici 
íntim de la lectura. L'experiència 
resulta pedagògica i lúdica, una 
mescla perfecta on la cultura i 
l'entreteniment van de la mà.

Un espectacle per apropar-se a la literatura mitjançant una desaforada creativitat. L’elenc crea històries efímeres a partir de llibres i 
convida a estimular l'animació lectora mitjançant el teatre d'improvisació.

Una experiència que resulta pedagògica i lúdica, una mescla perfecta on cultura i entreteniment van de la mà.
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