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L'ILLA DEL 
TRESOR

O TRES PIRATES EN BUSCA 
D'AUTOR

DE R. L. STEVENSON

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Un espectacle per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………



PRESENTACIÓ 

Us oferim una divertida versió d'una 
de les novel·les més populars de R. L. 
Stevenson.

L’espectacle està pensat no només 
per explicar-vos una autèntica història 
de pirates amb espases, canó, vaixell 
i moltes aventures, si no també per 
estimular als més grans a que 
s'endinsin en la lectura d'aquesta 
història que ha atrapat a diverses 
generacions de lectors.
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LA COMPANYIA

La companyia de teatre LA PAPARRA 
va néixer el 1990 oferint espectacles 
d'animació infantil. Aviat, però, va 
ampliar la seva oferta a les cercaviles 
i les accions de teatre de carrer.

Actualment, LA PAPARRA ofereix una 
línia de treball enfocada a les 
empreses i una altra d'infantil i familiar 
on s'inclou aquest espectacle.

LA PAPARRA es nodreix d'actors i 
músics amb un ampli bagatge dins del 
món del teatre de carrer, el teatre 
infantil, el teatre musical, l'òpera, la 
sarsuela, la música clàssica o el món 
dels titelles. Actors i musics que, en 
algun moment, han treballat per 
companyies com Dagoll-Dagom, la 
Cubana, el Gran Teatre del Liceu, el 
Teatre Nacional o Comediants, per 
citar les més destacades.

SOBRE L'ESPECTACLE

Robert Louis Stevenson, autor de L’Illa del Tresor, 
nasqué a Edimburg el 1850. Va ser un prolífic 
escriptor que, amb només 44 anys, ens va deixar 
un llegat impressionant de novel·les, cròniques de 
viatge i assaigs. 

De la seva ploma han sortit algunes de les novel·les més famoses 
de la literatura juvenil de tots els temps com La Fletxa Negra, 
L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde o la que avui us presentem, L’Illa 
del Tresor. 

El seu estil, amb personatges molt ben dissenyats i una redacció 
elegant i fresca, marcà les bases del gènere de la novel·la d’aventures, 
influenciant autors posteriors. 

Pel que fa a L’Illa del Tresor, fou publicada per entregues 
a la revista infantil Young Folks entre el 1881 i el 1882. En 
format llibre, va ser editada per primera vegada l’any 1883 
a Londres. 

Algunes fonts asseguren que la idea de fer la novel·la se li 
acudí al veure un dibuix d’un mapa d’una illa que havia 
dibuixat el seu fillastre. Aquell dibuix serví de base per a 
fer el mapa de l’Illa del Tresor que il·lustrà el llibre.
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FITXA DE LA NOVEL·LA 

Autor: R. L. Stevenson 

Edició: 1ª. Edició en llibre: 
1885, Londres. 

Personatges principals: 

Jim Hawkins: Jove protagonista. 

Doctor Livesey: Amic i, finalment, 
company d’aventures d’en Jim. 

Sr. Trelawny: Amic d’en Jim. Aconsegueix 
fer-se amb un vaixell i una tripulació per anar a 
buscar el tresor. 

Capità Smollet: Capità de La Hispaniola, 
el vaixell de la nostra aventura. 

Ben Gunn: Únic habitant de l’Illa del Tresor. 
Ex-pirata i coneixedor del secret del tresor. 

John Silver, el Llarg: És qui organitza la 
revolta dels pirates contra el Capità Smollet i la 
resta de la tripulació. 

SINOPSI

El nostre espectacle comença precisament pel final de la novel·la, amb 
els tres pirates abandonats a la seva sort a l'Illa del Tresor. De fet, com 
que ningú n'ha escrit la segona part encara hi són. I aprofitant que heu 
vingut a veure'ls, us explicaran de què va la novel·la. 

A veure si algú s'anima, n'escriu la segona part i els treu d'allí. 
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FITXA DE L’ESPECTACLE
 
Títol: L'Illa del Tresor o tres 

pirates en busca d'autor 

Gènere: Teatre de text 

Any 
d'estrena: 2004 

Lloc 
d'estrena: Festival de Teatre Infantil 

d'Igualada 

Lloc 
d'acció: Dins d'un llibre 

Temes musicals de l'espectacle: 

• Ja sóc a Bristol 
(J. Vallcorba i J. Forns) 
Cantada per en Jim. 
• Sóc Ben Gunn 
(J. Vallcorba i J. Forns) 
Cantada per en Ben Gunn i en Jim. 
• Final. Tretze homes van? 
(J. Vallcorba) musical. 
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FITXA ARTÍSTICA 

Joan Forns: 
Jim 
i Pirata abandonat 

Jaume Amatller “Notxa”: 
Dr. Livesey, 
Sr. Trelawny, 
Ben Gunn 
i Pirata abandonat 

Albert Doz / Txema Segura: 
Capità Smollet, 
John Silver 
i Pirata abandonat 

Carles Romeu: 
Veus en off 

ASPECTES PEDAGÒGICS 

L’espectacle està dissenyat com un joc de teatre dins del teatre on, amb 
molt pocs elements, 3 personatges en representen molts més. Sota 
aquest prisma, és un estímul per a la imaginació i a l’experimentació de 
la veu i el cos. 

A nivell escenogràfic, l’escenari queda presidit per un gran llibre, L’Illa 
del Tresor. Això no és gratuït, ja que la voluntat de la companyia és la 
d’apropar aquest clàssic de la literatura juvenil i estimular-ne la lectura, 
en una època eminentment visual. A més a més, els personatges 
llencen el repte a l’espectador d’escriure la segona part de la novel·la, 
encetant una línia de treball posterior a l’espectacle per desenvolupar a 
casa o a l’escola. 

Un dels aspectes a destacar de l’espectacle és l’aproximació a un 
clàssic de la literatura juvenil que ens pot portar a descobrir altres autors 
i lectures relacionades amb el gènere. En aquest sentit, és una 
excel·lent porta d’entrada a futures lectures i descobertes. 
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FITXA TÈCNICA 

Adaptació literària: 
Joan Valentí “Nan”, Jaume Amatller 
“Notxa” i Joan Forns 

Vestuari: La Pimpinel·la de Sarrià 

Atrezzo i decorats: Lluís Traveria 

Il·lustracions i disseny gràfic: 
Sendra&Enrich 

Producció: La Paparra 

Lloc a on representar: 
Teatres o sales d’actes 

Necessitats: 
Escenari de 6 m d’amplada, 
5 de fondària i 4 d’alçada 
Caixa negra 
12.000 w de llum 
1.000 w de so. 

Durada: 45 / 50 minuts 

CONTACTE
……………………………………………………………………………………………………………………………………

               Albert Doz           Joan Forns
         Telf.  666.870.128                                 Telf.  661.735.591
albertdozcastignani@yahoo.es           joan@lapaparra.  org  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

ALTRES ESPECTACLES DE LA COMPANYIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………

El Trencanous    Rapunzel      La Flauta Màgica (actors)       

La Flauta Màgica (titelles)     Mireu..., llibres!               

Més informació a lapaparra.org
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