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SOBRE LA  
COMPANYIA 
La companyia “Campi Qui Pugui”, neix 
l’any 2008 fruit de la passió de dues 
persones per crear i compartir teatre.  

Está fundada per en Jordi Pedrós i la 
Cristina Garcia, actors formats en diverses 
disciplines teatrals a les escoles École 
International Jacques Lecoq de París,  
Institut del Teatre, Atrium, Col·legi del 
teatre, Estudis de Teatre de Barcelona i 
Aula de Teatre de Lleida. 

La nostra experiència anterior en altres 
companyies teatrals de llarg recorregut, 
alimenta el nostre entusiasme i decidim 
començar a crear els nostres propis 
espectacles; tractant al públic amb 
proximitat i a través de l'humor, creant 
imatges i personatges visualment molt 
atractius que transporten a altres realitats, 
i combinant màscares i titelles amb teatre 
textual i de gest.  

 

Busquem incessantment el punt de 
trobada entre els públics, amb un humor i 
uns recursos visuals que entenguin 
infants, adults i gent de diferents orígens; 
recuperant allò que tots tenim en comú: 
l’infant que portem dins. 

Hem actuat amb els nostres espectacles 
en més de 15 països: 
Austràlia, Canadà, Xina, Corea del Sud, 
Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, 
Romania, Bèlgica, Països Baixos, Austria, 
França, Andorra, Portugal, Polonia, Italia… 

Allò que ens uneix és més important 
que les diferències; I en les emocions i 

la infància, no existeixen.

Cristina Garcia

Jordi Pedrós



INTRODUCCIÓ 
AL PROJECTE 
Des dels nostres inicis com a companyia ens ha interessat explicar històries, la tradició 
de la transmissió oral i com aquesta és una cosa integrada en la societat fins al punt que 
mai s'és massa gran; a tothom li agrada escoltar un conte, seguir les passes d'un 
personatge en un viatge i també descobrir noves maneres d'escoltar i veure un mateix 
conte una vegada i una altra. 

Les històries ens transporten, ens mostren altres realitats i la nostra pròpia com si fossin 
miralls. Alimenten la capacitat d'empatia i l'imaginari col·lectiu. Ens apassiona trobar 
llenguatges que enforteixin els nexes i connexions que existeixen entre el públic: o són 
nens o ho han estat. I aquesta connexió pot reviure també a través dels contes i les 
històries. 

“Camí a l'escola” és un projecte diferent a tot això que hem fet anteriorment, que 
després de 4 anys de reflexió i preparació per fi es materialitza. Un espectacle de sala 
allunyat dels contes tradicionals, molt vivencial, visual i emocional. Es tracta de realitzar 
l'adaptació teatral d'una de les històries del documental francès “Camí a l'escola”. El 
projecte està previst per a realitzar l'estrena al febrer de 2020.  



Aquest nou projecte s'allunya dels recursos que hem utilitzat habitualment. D'entrada 
s'inspira en una història real contemporània: el camí a l'escola d'uns germans de l'Índia. 
En la nostra adaptació aquests germans es converteixen en 3 germanes, per a recollir 
així - no tan sols el tema de l’accés a l'educació - altres temes com el dret a l’educació 
per a les nenes de tot el món i també els límits i barreres que s’imposen a les persones 
amb altres capacitats. Però sempre des de la trama del viatge com a aventura, del camí i 
els seus obstacles com a protagonista absolut. 

Estem jugant amb una sensibilitat diferent, que viatja de l’emoció a la poètica visual, 
buscant nous llenguatges que alimentin i sobretot posin en valor la història; una història 
realista i plena de vitalitat, sense dramatisme i fugint de clixés ensucrats. 
 

 

CAMÍ A L’ ESCOLA

Fotografies promocionals de la companyia per a l’espectacle, amb les actrius del muntatge.



L’EQUIP  
ARTÍSTIC 

ROSA DÍAZ 
De la companyia La Rous Teatro. Premio Nacional de las Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011.   
La Rosa s'encarrega de la direcció artística de l'espectacle. Intervé 
en tots els àmbits creatius per a donar unitat d'estil al projecte. 
També realitza la direcció escènica i d'interpretació.  

JORDI FARRÉS 
Assessor creatiu i de dramatúrgia del projecte. No escriu un text: 
aporta i dóna contingut a les idees. Co-fundador de la companyia 
Farres Brothers. Títol Superior d'Art Dramàtic a l’ Institut del Teatre 
de Barcelona. 

PASCAL GAIGNE 
Polifacètic compositor francès, amb 4 Nominacions i 1 Premi 
GOYA entre molts altres guardons. Entusiasta del teatre, 
compositor de companyies com Marie de Jongh, Théatre du 
Rivage, Théatre des Chimères, Teatro Español, Aracaladanza, etc. 

ROSA SOLÉ  
Figurinista professional amb taller propi. Treballa al Teatre 
Nacional de Catalunya. Va ser membre de la companyia Els 
Comediants. Ha confeccionat vestuari per a companyies com La 
Baldufa, La Fura dels Baus, Los Galindos, Marie de Jongh, etc.  

JOAN PENA  
Escenògraf creador de Plancton Escena. Premi FETEN 2019 a 
millor espai escènic. Dissenya i construeix per companyies com 
Zum Zum Teatre, Festuc Teatre, Teatre Nu, etc. També ha treballat 
com a dissenyador escènic a Port Aventura i per a programes de 
televisió. 

MIKI ARBIZU  
Dissenyador d'il·luminació i tècnic de llums de la companyia La 
Baldufa, entre altres. Dissenya universos de llum únics i plens de 
detalls. Ús de la llum com a element narratiu. 

Rosa Díaz

Jordi Farré
s

Pascal G
aigne

Rosa Solé

Joan Pena

Miki Arbizu



HISTORIA REAL  
I ADAPTACIÓ 
“Camí a l'escola” és un documental de Pascal Plisson que narra la història real i 
extraordinària (però quotidiana per a molts nens i nenes de tot el món) de quatre infants 
de diferents països que han d'enfrontar-se diàriament amb una multitud d'adversitats i 
perills per a arribar a la seva escola. Aquests nens i nenes viuen en quatre punts molt 
distants de la terra, però comparteixen les mateixes ganes d'aprendre i són conscients 
que només l'educació els obrirà les portes a un futur diferent o amb més possibilitats. 
Consciència que neix d'ells mateixos, i en molts casos, no de les seves famílies. 

És una pel·lícula que desborda optimisme i esperança en el futur, també duresa vist des 
del nostre prisma occidental. Per a ells tot és possible amb coratge i esforç. Et deixa 
amb un sabor agredolç per la seva força i determinació, i certa tristesa per la seva 
innocència i la realitat de saber que viuen envoltats de moltes altres dificultats, tot i així 
el documental és un elogi al compromís, a les ànsies de saber i una oda a la vida. 

La nostra adaptació s'inspira en la història real de Samuel, de l'Índia. El seu camí a 
l'escola amb els seus germans està ple de reptes, molts al voltant de la rudimentària 
cadira de rodes amb la qual es desplaça en Samuel i que els seus germans han 
d'empènyer durant les llargues hores de camí per a arribar a la seva escola. Des del 
nostre punt de vista sembla una odissea plena de perills, per a ells és un fet quotidià 
que no redueix la seva alegria per la vida; amb tots els obstacles que enfronten 
diàriament.  
Samuel ha de ser empès però alhora és el motor del grup; és el que empeny als seus 
germans a anar al col·legi, tot i que físicament són ells els que empenyen al gran. 

L'adaptació que volem realitzar escenifica aquest camí, amb els seus 
obstacles i distraccions. Però el documental és més aviat un punt de 
partida com a inspiració i no es tracta d'una adaptació directa.  

Inspirada en la història real de nens i nenes 
de tot el món, herois quotidians decidits a 

arribar a l'escola travessant rius i 
muntanyes, enfrontant adversitats i perills 

cada dia.

LA NOSTRA HISTÒRIA 

“Tres germanes, un 
camí diari, un 

objectiu: Tenir el 
futur a les seves 

mans, canviar la seva 
petita realitat. I sense 

saber-ho, canviar el 
món sencer.”

Volem mostrar l'extraordinària història de tres 
germanes que sobrepassen totes les barreres.



En el nostre cas els germans seran tres germanes; la mitjana en cadira de rodes i les 
seves dues germanes. Però en aquesta història - la nostra - es veuran reflectides 
històries de molts més nens i nenes de diferents països. És important combinar la 
vitalitat de les protagonistes, que ha d'impregnar l'espectacle, amb la mostra d'una 
realitat dura - només en comparar-la amb la nostra -, però des d'una mirada poc 
paternalista i per a res tràgica, des de la normalitat. 

A través del seu viatge volem mostrar pinzellades d'una cultura diferent i transmetre 
l'essència de la zona d'Àsia meridional o del sud. Creant un viatge també visual a través 
d'un paisatge, ple de textures i canvis, amb un espai sonor ple de sorolls, cançons, sons 
i també el propi idioma de les germanes com a so que et transporta. 
Així doncs l'idioma que parlen els personatges entre si serà l'hindi o un llenguatge 
inventat que utilitza els sons propis de l'hindi. Volem contar la història sense necessitat 
de text o de la seva comprensió. Combinat amb la presència del tècnic en escena que 
serveix de guia per al públic, com un narrador silenciós, i si fos necessari - de moment 
no ho és - una veu en off que aparegui com a narrador en moments fonamentals. 

Tenim tant en la nostra societat i en gaudim tan poc de tot, que teníem la necessitat de 
mostrar una altra realitat i contar una història de “nens”: uns infants que ens pot semblar 
que tenen poc i però que ho aprofiten molt.  

Voler sempre el que fem en lloc de fer sempre el que volem, esforçar-se i viure amb 
actitud positiva davant els reptes, són els valors d'aquesta història; que ens recorda la 
importància de garantir l'accés a l'educació a tot el món. 



PROPOSTA 
PEDAGÒGICA 

Aquesta proposta s’inspira en el documental i tots els episodis de la posterior sèrie. En 
l’espectacla hi ha una mica de cada un dels infants d’aquestes històries reals. I és per 
aquest motiu que un bon exercici és fer el visionat d’un episodi a classe, que es poden 
trobar en català amb el nom “Els camins més perillosos per anar a l’escola”.  

A Youtube se’nt troben alguns, com el cas d’en Youssef, de Palestina: 
https://youtu.be/PCECN1wPNrE 

Si no es vol acompanyar l’espectacle amb el visionat previ del documental o altres 
materials audiovisuals, no és necessari per assistir a l’espectacle. 

El llenguatge teatral i la màgia del directe té una força molt especial i en ocasions és 
una bona idea deixar-se sorprendre. El verdaderament important és saber de què tracta 
el que es anem a veure i reflexionar sobre les preguntes que ens planteja. 

En aquest cas, és important parlar amb els infants que veuran l’espectacle sobre la 
importància de l’educació. De què ens serveix aprendre? Totes les persones, els nens i 
nenes, d’aquest tenen l’oportunitat d’anar-hi? Ens hem plantejat mai que això que fem 
acada dia, anant a l’escola, hi ha persones què no ho poden fer o que viuen grans 
riscos? Ens hem preguntat mai perquè anem a l’escola? Decidiríem fer-ho si ens 
deixessin escollir? 

En aquesta vida podem arribar a fer allò que ens proposem, no importa la nostra edat. 
L’esforç és l’únic important. 

Us proposem fer un treball al voltant dels drets humans universals i els drets dels infants.  
I adjuntem també el material didàctic del documental cedit per la productora amb 
activitats. 



COL·LABORACIÓ  
ASSOCIACIÓ 

Per necessitat emocional, contactem amb l'associació Sur le chemin de l’école, de Winds Films, 
la productora del documental i posterior sèrie, ja que volem formar part dels recursos existents en 
el món per a transmetre la necessitat de lluitar per garantir el dret i accés a l'educació de tots els 
nens i nenes, allí on sigui que visquin.  

Així doncs, s'ha signat un conveni de col·laboració amb l'associació francesa. Col·laborem a dos 
nivells: difondre la importància de l'educació per al desenvolupament general del món i aportant 
recursos econòmics.  

Això es concreta amb el compromís de realitzar un col·loqui post-funció per a explicar al públic 
l'existència de l’associació. I finalment donar una quantitat fixa del caixet de cada contractació de 
l'espectacle. 

Informació de l’associació a: www.surlechemindelecole.org 

Creiem absolutament en el poder del teatre com a element transformador de la societat i 
pot ser una eina molt poderosa.

Contacte: 

Cristina Garcia - 654 515 075 

info@cqpproduccions.com 

www.cqpproduccions.com

CAMPI  
QUI PUGUI

http://www.surlechemindelecole.org
http://www.cqpproduccions.com
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