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La màgia de la llum en el teatre 

MÀGIA I LLUM 

En el teatre com en altres 
disciplines artístiques, la llum té un 
paper molt important. És una eina 
que es fa servir per fer visible 
l'espai però també adopta formes 
simbòliques i significatives. 
 
IL·LUMINARIUM, és una proposta 
escènica per a públic infantil en la 
que podem veure els diferents tipus 
d’il·luminació que es poden utilitzar 
en la dramatúrgia teatral. 
 
Aquest treball integra diferents 
fragments dels espectacles: 
Embrossa’t inspirat en l’obra del 
poeta visual català Joan Brossa i 
en Mobilus inspirat en l’obra de 
l’artista plàstic americà Alexander 
Calder, en el que la llum és un 
element bàsic i essencial per 
desenvolupar l’escena. Utilitzem 
ombres, llum negra, leds i 
projeccions. És musical i no hi ha 
text. 
 



 

2 

OMBRES 
L'origen d’aquesta tècnica es remunta als temps de l'home prehistòric, quan aquest feia ombres 
amb les seves mans i el seu cos davant del foc de les cavernes. 
 
Mostrarem un fragment de l’espectacle Embrossa’t en el que s’utilitzarem les ombres com a 
mitjà expressiu. Per realitzar les ombres bàsicament fa falta tres elements: llum, objecte i 
pantalla. La llum pot ser natural o artificial, els objectes poden ser opacs o translúcids i la 
pantalla pot ser estàtica o mòbil. 
 
Aquí podrem veure una pantalla mòbil, en el que la llum estarà realitzada amb lots i els objectes 
són dels dos tipus: opacs i translúcids. La manipulació es realitzarà darrera la pantalla però en 
un moment de l’escena passarà al davant on el públic podrà veure com estan fetes les ombres i 
com les acciona l’ombrista. 
 
A l’Occident el públic està davant la pantalla i a l’Orient el públic pot veure les ombres per 
davant o pel darrera veient la manipulació segons ho desitgi. 
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La llum que emet un díode LED 
constitueix un fenomen físic anomenat 
"electroluminescència".  
 
Les primeres llums LED daten de 1962, 
emeten una llum vermella de baixa 
intensitat, tot i que les llums LED actuals 
emetin intensitats tan altes com 
l'ultraviolat.  
 
Tenen un menor consum d'energia i el 
seu temps de vida és més gran. 
 
Cada vegada s’utilitzen més en el teatre 
ja sigui com a il·luminació escènica amb 
projectors o com a element protagonista. 
 
En aquests fragments dels espectacles 
Mobilus i Embrossa’t, les llums leds 
prenen el paper principal per crear un 
mon oníric inspirat en el treball de filferro i 
en la pintura de Calder i en la poesia 
visual de Joan Brossa. 

LEDS 
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LLUM NEGRE 

MÀGIA I LLUM 

PROJECCIONS 

Robert Houdin(1805-1871), va ser el primer mag 
elèctric. Aquest home (no confondre amb Harry 
Houdini, escapista i gran admirador seu) va ser el 
primer a utilitzar l'electricitat en els seus efectes. 
 
Actualment la llum és un element imprescindible en 
molts dels efectes màgics. També la il·luminació 
escènica és molt important, ja que si no tenim 
l’espai il·luminat adequadament pot jugar en contra 
del mag. 
Aquest fragment de l’espectacle Embrossa’t ens ho 
demostra.  

Les projeccions provoquen el reflex 
d'una imatge ampliada en una 
superfície, aconsegueixen que la 
figura d'un objecte es torni visible 
sobre un altre.  
 
Actualment és fàcil veure en un 
espectacle la utilització de 
projeccions d’imatges fixes i vídeo. 
 
En aquest fragment de l’espectacle 
Embrossa’t, veurem la justificació 
dramàtica d’una projecció en escena  

La llum negra és el nom comú per a 
llums que emeten radiació 
electromagnètica ultraviolada propera, 
amb una component residual molt 
petita de llum visible. 
És un tipus de llum que s’utilitza molt 
sovint en escenes de dansa, de titelles 
i també de màgia. 
 
Aquests fragments dels espectacles 
Mobilus i Embrossa’t, ens ensenyen les 
possibilitats.
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En les campanyes escolars, 
fem un petit col·loqui i 
expliquem les diferents 
tècniques i també una part 
molt important del teatre, 
com és la il·luminació 
escènica 

La il·luminació és una part 
vital de gairebé qualsevol 
interpretació en viu. En la 
majoria d'espectacles, la 
il·luminació té quatre funcions 
bàsiques: fer que les parts 
importants de l'escena siguin 
visibles; establir un sentit de 
temps i lloc, incloent hora del 
dia, contribuir a la composició 
de l'escena, i transmetre 
ànim o atmosfera. Aquest 
apartat l’explicarem durant el 
col·loqui amb el públic. La 
nostra referència serà 
l’espectacle que han vist i 
esbrinarem entre tots quina 
és la intencionalitat de la llum 
en cada escena i què s’ha 
volgut aconseguir visual i 
emocionalment. I per fi, si 
s’ha aconseguit l’objectiu que 
s’ha proposat el responsable 
de la il·luminació. 

IL·LUMINACIÓ 
ESCÈNICA 
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