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GUIA DIDÀCTICA PER AL PROFESSORAT 
 
 Aquesta guia té com a objectiu oferir al professorat i alumnat 
assistent a l'espectacle informació i propostes que faciliten la 
comprensió de l'acte escènic. 
  Així mateix, convida a aprofundir tant en l'obra d’Ananda Dansa 
com en el conte clàssic original en el qual està inspirada. 

 
 

ABANS DE L'ESPECTACLE 
 

De Pinocchio a PinoXXIo 
 

Pinocchio 
 
 
En la nostra cultura és difícil que algú, ja en la infància primerenca, 
no conega a la famosa titella anomenada Pinocchio o Pinotxo.  
Des de la publicació de l'obra original que presentava les aventures 
d'aquesta marioneta de fusta, són múltiples les versions i recreacions 
que s'han donat a conèixer sobre Pinotxo. I, després de tantes 
referències posteriors en la literatura, el cinema i altres arts, potser la 
més oblidada siga l'obra original. 
  
Carlo Collodi és el pseudònim amb el qual signava les seues obres el 
prestigiós escriptor i periodista italià Carlo Lorenzini (Florència 1826-
1890); autor vinculat des de molt jove al món de la literatura i la 
filosofia. 
 
 
 

 
 



Després de l'èxit obtingut per les traduccions dels contes clàssics 
francesos, Collodi va començar, en 1880, a publicar per lliuraments 
en Il giornale dei bambini “Li avventure de Pinocchio. Storia di un 
burattino”. Les aventures de la marioneta van tenir tan bon 
acolliment que, tres anys més tard, acabaria publicant-se el llibre 
complet de les seues aventures, il·lustrades per Enrico Mazzanti    

 
 Des de llavors, l'obra ha sigut traduïda a centenars de llengües 
amb les més diverses il·lustracions, convertint-se en un clàssic 
universal.    

 
Pinocho. Il·lustrat per Roberto Innocenti (Kalandraka / 2005) 

 
 A diferència del que certes versions simplificades i edulcorades 
d'aquesta història ens tenen acostumats, en l'original, “la bella 
Xiqueta dels cabells blaus” no és un fada padrina qualsevol; aqueixa 
veu –que alliçona a Pinotxo amb discursos morals que ell no és capaç 
d'assumir-, tan aviat és la seua com la de el “Grill parlant” (que no 
Pepito), la de la Coloma, el Dofí, el Caragol, la Marmota, la Cabreta i, 
en definitiva, la de les expectatives del propi Geppetto i l'esperit 
moral del segle XIX. 



 
Tampoc és una balena la que engoleix a Pinotxo, sinó un monstruós 
tauró asmàtic: “l'Atila dels peixos”. 
La història està tan repleta d'irracionals intuïcions com de raonaments 
moralistes; de bondats i innocències com de fatalitats i crueltats. No 
obstant açò, la ximpleria de les versions de Pinocchio ha arribat a 
reduir el viatge a la recerca d'un mateix a un llegat de moralines i 
alliçonaments sota l'única opció d'obediència o càstig. 
L'esquerda que, sens dubte, Collodi obri en l'obra pel que fa a la 
moral de la seua època, és la de posar en dubte la pedagogia 
alliçonadora que contempla al xiquet com un ser informe al que cal 
modelar a voluntat de l'adult (o esculpir, en aquest cas), sense 
atendre a les experiències i inquietuds del propi xiquet. 
 Pinotxo està fet de “una bona fusta”, “fusta duríssima”, d'un tronc 
que ja parla i expressa voluntats fins i tot abans de ser esculpit. Ell és 
una marioneta que no té fils, ni guant, ni parla amb la veu del seu 
amo, és una criatura de fusta amb voluntat pròpia que tracta de ser 
de carn i os perquè vol créixer per dins i per fora. 
Pinotxo, com tot xiquet, és enormement curiós; desitja conèixer el 
món al que acaba d'arribar, però no des de la cartilla i el pupitre, sinó 
en el món; construint els seus sabers des de la sorpresa i 
l'experiència malgrat les múltiples adversitats que li aniran assaltant. 
Geppetto, per la seua banda, ha pretès donar forma (formar al seu 
gust) a un modèlic fill que mai ha tingut. I es lamenta exclamant: 
“Quina desgràcia de fill! Amb el que he treballat jo per a fer un ninot 
educat!” 
El que Carlo Collodi (vinculat a la maçoneria i l'alquímia), planteja en 
la seua obra remet, inevitablement, a la clau de la vella llegenda del 
Golem o a la que, en 1818, plasmara Mary Shelley en el seu 
“Frankenstein”: la creació d'un humanoide al servei del seu creador 
que acaba escapant a la voluntat d'aquest. 
 Collodi posa el focus en la infància i l'educació, deixant obertes 
interessants preguntes com: Qui es mostra més burro, el vell fuster o 
la seua marioneta? Qui és titella de qui, Pinotxo de Geppetto o 
Geppetto de Pinotxo? És que és necessari que un siga titella i un altre 
titellaire? 
Rebel·lió i obediència, dos extrems que l'autor confronta portant-los 
al límit: el dels discursos morals adults impermeables a l'ànima 
infantil; i el de l'aprenentatge a través de l'experiència que obeeix als 
interessos del xiquet. 
Però… Pinotxo aprèn sense a penes anar a escola.  
La polèmica queda oberta i segueix vigent! 
    



 
PinoXXIo 

Paraules per a rebre una història sense paraules: 
 

 
    
ANANDA DANSA centra el seu espectacle des d'aquesta lectura de 
“Les aventures de Pinotxo”. Aborda, així, l'assumpte plantejat per 
Collodi des d'una intemporalitat que permet tractar la història i als 
seus personatges com a contemporanis del segle XXI; d'ací el títol 
“PinoXXIo”. 
El relat a través de la dansa que Ananda ens ofereix, se centra en la 
relació -carregada dels respectius desitjos i expectativas davant la 
vida-, entre un pare i un fill. Però també s'ha volgut eliminar 
qualsevol connotació de gènere. PinoXXIo està interpretat per una 
dona; la titella representa a la infància. 
Així mateix, s'ha despullat la història dels seus aspectes iconogràfics 
més coneguts per a centrar-se en el que és substancial. 

 



La companyia Ananda Dansa -Premi Nacional de Dansa 2006-, ens 
porta un espectacle contemporani i personal inspirat en l'immortal 
conte de Collodi. Un espectacle que tracta del complex tema universal 
de l'educació tant en l'escola com en la família, de la relació entre 
pares i fills, de com les ànsies de papà Geppetto per formar al seu fill 
són inversament proporcionals a les ganes del fill PinoXXIo per seguir 
els seus impulsos i inquietuds; de com la vida que tot jove cerca és la 
que guanya amb les seues pròpies batalles… 
 
PinoXXIo és una història de solitud, autodescobriment i descobriment 
de l'altre. Tant Geppetto com la seua titella estan sols; tots dos són 
benintencionats i tots dos es volen, però els seus interessos 
segueixen en conflicte fins a trobar, finalment, un punt d’encontre.  
    
Afortunadament, no existeixen impecables xiquets modèlics com 
tampoc existeixen impecables educadors modèlics. Viure invita al 
dubte i, des d’ell, deuria invitar molt més a escoltar amorosament, al 
diàleg, la recerca d’harmonies i l’acceptació de l’altre. 
 

 
 
 
 
 

ALGUNES PROPOSTES PER A L’ALUMNAT 
 
Estem habituats a comunicar-nos, principalment, a través de la 
paraula, un llenguatge que Ananda Dansa no utilitza. No obstant açò, 
empra molts altres, i és important posar tots els sentits en ells a 
l'hora de veure l'espectacle: el moviment i la composició dels cossos 
en la dansa, els gestos, la música, la llum, el color, el vestuari… Tot 
açò ens explica coses. 



 
1. Tenint en compte tots els llenguatges de l'obra, quin moment t'ha 
impactat més? Intenta plasmar-ho plàsticament utilitzant els 
materials i tècniques que tu tries. Si ho prefereixes, també pots 
expressar les teues impressions per escrit. 
  
2. La música de PinoXXIo, interpretada per l'Orquestra Simfònica 
Verum, ha sigut especialment composta per a l'obra. Hi ha 
determinades sintonies que es repeteixen en diferents escenes 
acompanyant ambients de joc, de festa, d'escola. Quina música li 
posaries tu a l'ambient de la teua classe o la teua escola?  
 
3. Si has parat esment, potser t'hages adonat que els moviments de 
PinoXXIo en la seua dansa comencen sent molt mecànics i, al llarg de 
l'obra, es van humanitzant a poc a poc. 
Et proposem jugar amb els teus companys a organitzar un xicotet ball 
en el qual us mogueu com si fóreu titelles. Pot haver-hi un titellaire 
que ordene els vostres moviments. I… potser us negueu les titelles a 
seguir les seues ordres. 
 
4. Geppetto va fer a la seua titella a partir d'un tros de fusta molt 
especial. Observa tot tipus de materials de deixalla que tingues al teu 
abast i utilitza'ls per a imaginar i crear la teua pròpia marioneta. 
Després pots presentar-te tu a través d'ella o, en col·laboració amb 
altres companys i les seues marionetes, podeu inventar una obra de 
titelles. 
 
Hi ha una característica de Pinotxo ben coneguda: li creix el nas quan 
diu mentides. En l'obra de PinoXXIo amb prou faenes hi ha una 
xicoteta referència a açò quan li col·loquen al personatge un nas roig. 
Però en realitat Pinotxo, més que mentides malintencionades per a 
enganyar, el que inventa són excuses per a defensar-se com pot. 
  
5. Has inventat alguna vegada excuses com: “No he portat la tasca 
perquè se la va menjar el meu gos”? 
 
Inventa i escriu alguna situació compromesa (d'aqueixes de “Me la 
vaig a carregar!”) i una llista amb totes les excuses que se 
t'acudeixen per a no guanyar-te un esbronc. Poden ser tot el 
fantàstiques i absurdes que vulgues. 
 
6. PinoXXIo només veu els llibres com a objectes amb els quals 
jugar; els llança per l'aire, juga amb un al palet, fa torretes amb 
ells…, però no s'interessa pel que contenen. Quin llibre o llibres li 
donaries tu que pogueren despertar la seua curiositat i gaudira amb 
ells?  
 
7. I finalment, algunes preguntes per a debatre opinions en grup. 



 
- Viure en El País dels Joguets és jauja, no cal fer gens en tot el dia 
més que jugar i divertir-se. Segons aquesta història, el preu a pagar 
és que després tots es converteixen en burros. Creus que açò és així 
sempre? Es pot aprendre jugant? Què es pot aprendre? Jugant a què? 
 
- En el llibre de Collodi, Pinotxo diu: “A mi l'escola em dóna mal de 
cap”. Esperem que a tu no, però hi ha alguna cosa que t'agradaria fer 
en el col·legi i que no es fa o coses que es fan i no t'agraden? Quins 
canvis proposaries? 
  
- Com interpretes aquesta imatge d'una escola que bé podria ser la 
de PinoXXIo?       

 

- En temps de Collodi i fins a molts anys després, era freqüent en les 
escoles que, als xiquets que no sabien la lliçó, se'ls col·locara en el 
cap unes orelles de burro de paper per a que tots es burlaren. O que 
se'ls castigara fent-los posar-se de genolls amb els braços en creu i 
sostenint sobre els palmells de les mans el pes d'uns quants llibres. 
Què et semblen aqueixes mesures? Per què? 
 
- Geppetto s'obstina que PinoXXIo faça unes coses i a ell li interessen 
unes altres, encara que a voltes no li isquen molt bé. 
Hi ha coses que la teua família vol que faces i tu no, o que tu 
volgueres fer i no et deixen? Si és així, quines solucions veus? 
  
- Geppetto es fabrica un fill al seu gust, però després aquest no li ix 
com ell pensava. 
 Si tu tingueres un fill, com t'agradaria que fóra? 
I si fóra completament a l'inrevés del que has imaginat, què faries? 
Quin pare, mare, mestre/a et fabricaries tu al teu gust? Com serien? 


