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El Dia Mundial de les Arts Escèniques és un esdeveniment essencial en l’Any ASSITEJ i la nostra 
organització anima a totes les persones a «Portar un nen al teatre avui» «portar a una nena al teatre avui» 
– un recordatori de la responsabilitat dels adults que envolten els nens, nenes i joves de possibilitar la 
seva experiència artística tant com sigui possible.  
  
Portar un/a nen/a al teatre suposa tornar a connectar amb l'espectacle en viu, amb les idees i les 
emocions, amb la vinculació entre persones, i representa la defensa dels drets de la infància i la joventut a 
accedir a l'art i la cultura i a la llibertat d'expressar-se lliurement. Parar esment en els nens, les nenes i els 
joves és molt important, però encara ho és més escoltar-los i acceptar la seva necessitat de canvi.  
  
Com diu el Manifest d’ASSITEJ, creiem que cal fer molt més per a complir amb les obligacions de tots els 
països respecte als articles 13 i 31 de la Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides.  
  
Això és especialment rellevant en el context de l'actual pandèmia, la crisi dels conflictes que es 
desenvolupa en tants països del món i la urgent necessitat d'equitat i igualtat d'oportunitats perquè tots 
els nens i totes les nenes visquin en un món sostenible, segur i pròsper. L'art i la cultura ens permeten 
imaginar el món que desitgem crear per a i amb els nostres nens, nenes i joves i per això són crucials a 
l'hora d'emprendre accions per a garantir millors condicions per a les nostres societats.  
  
Ara és el moment en què el teatre i les arts escèniques en viu són més necessaris que mai per a reafirmar 
que la imaginació pot vèncer la por. És un moment en el qual el valor i la convicció dels i les artistes que 
es dediquen al teatre i les arts escèniques per al públic infantil i juvenil a tot el món poden contribuir a 
crear un espai per a l'alliberament, la catarsi i l'expressió de l'alegria en els nens, les nenes i els joves de 
tot el món. Hem estat testimonis d'una creació tan enginyosa i decidida, d'un compromís tan gran i som 
conscients, pels exemples de tots els nostres membres, que la convicció de continuar fent teatre i 
espectacles per a des de la primera infància fins als joves adults no s'ha esvaït. Som una comunitat que 
s'ha enfortit.  
  
Els nens, nenes i joves han sentit l'impacte de la falta de socialització, de confiança i d'esperança, i això ha 
afectat profundament la seva salut mental; a tot arreu, els responsables se n’estan adonant i hi paren 
atenció. El nostre jove públic i els participants necessiten més que mai l'art, la cultura, el teatre i 
l'espectacle; aquestes experiències essencials que proporcionen oportunitats, punts de vista més amplis, 
fan possible l'impossible, la diversió i la sorpresa, la bellesa i l'emoció; experiències que donen sentit a un 
món caòtic i ens recorden els vincles entre els éssers humans.  
  
El Dia Mundial de les Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut anima als adults a «portar a un nen al 
teatre avui» «portar a una nena al teatre avui» – a qualsevol lloc que pugui ocórrer: al carrer, en un edifici, a 
la pantalla, en les seves pròpies habitacions, a través de la ràdio i els llibres, a través del joc i la 
representació, a través de la creació i la producció. Serem allà, amb el que puguem, per a proporcionar la 
màgia que tots i totes hem trobat a faltar.  
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