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L’espectacle Els Superherois també beuen llet recorre l’univers dels més

menuts dins del seu marc de convivència amb una visió d’actualitat i realisme,

poc comú en la dramatúrgia per infants.  

 

La visió que fonamenta l’obra són els drets dels nens i nenes en una actual

estructura social urbana i realista que permet identificar-los i reflexionar-hi.

Aquesta obra s’endinsa en l’univers dels infants, la convivència amb els seus

drets i brinda la qualitat de reflexió que els nens i nenes tenen sobre les seves

pròpies problemàtiques.  

 

Promoure els drets dels infants de jugar, créixer, divertir-se i d’aprendre al

carrer i a tot arreu mitjançant la utilització de superherois i heroïnes que prenen

com a referent en el seu món imaginari.  

 

L’obra es presenta sense artefactes de mons onírics o encantadors però sense

oblidar la ficció com a ingredient que enforteix el seu món per trobar solucions a

la realitat, entre els seus propis drets com a nens i nenes i apropant-los als

valors com la cooperació, la solidaritat, el respecte, la igualtat de gènere, etc... 

dirigida a l’univers dels infants.  
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Conté un gran contingut social que es reconeix en cada un dels personatges que conformen el

grup dels adults. Els adults que apareixen en l’obra tenen la seva pròpia màgia. Són els

personatges que poden interrelacionar-se en la vida dels infants i des d’aquesta interrelació és

el nen personatge i el nen i nena espectadors els que  descobreixen com gestionar la

informació que brinden,  

 

És per això que des de la mestra, al veí, al gelater de la cantonada, la veïna enamorada i fins

als pares conformen el medi on el protagonista Ramiro viu el seu món travessant la presència i

absència dels seus drets com a nen. Perquè els infants conviuen amb l’absència i amb la

presència dels seus drets.  

 

Els nens i nenes espectadors es reconeixen en aquesta realitat, que els nens personatges

delimiten en un anunci de goma de mastegar, que activa la seva ambició de consum.  

 

Reflexionen i es reconeixen en la seva pròpia inserció en la societat comercial que també ha

posat la seva mirada com a consumidors i de la qual només es poden salvar rescatant els seus

propis valor, aferrant-se a la amistat i en les seves pròpies conviccions.  

 

L’obra Els Superherois també beuen llet està dirigida a aquests infants, a les nenes i nens

d’avui. A aquests que tenen una resposta des del seu món perquè els adults aprenguem. 
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L'AUTOR - Claudio Martínez

Fundador del Grup de Teatre La Libélula, realitza més 40

posades d'escenes de teatre per a nens i adults, obtenint

premis nacionals. Guanyador del Premi màscares, pels

Campionats d'Improvisació 1997, atorgat per l'Associació

Argentina d'Actors. Fundador de la Comèdia Infantil i

Juvenil a Catamarca. Guanyador de la Festa Provincial de

Teatre de la Ciutat de Mendoza, en reiterades oportunitats

i amb diferents obres. Guanyador del Festival Estrenes a

la tardor de la ciutat de Mendoza com la Millor obra amb

l'Obra: Rojos Globos Globos. Guanyador del Premi

Nacional d'Espectacles Infantils amb l'obra La Màquina de

Jugar de la seva autoria, representant a Mendoza al

Festival Nacional de Necochea, Buenos Àries Argentina.

Guanyador del Premi Estel de Mar a la Ciutat de Mar del

Plata al millor espectacle infantil amb l'obra "Ensalada de

Juguetes" de la meva autoria. Professor de la Càtedra

d'Improvisació de la Universitat Nacional de Que el des de

fa 12 anys. Fundador del Grup de Teatre Mòbil. Fundador

del Grup de Teatre per a Nens Pisapisuela Fundador del

Grup d'Improvisació Pum Pum Pam Pam, Universitat

Nacional de Cuyo. Director de la Festa Nacional de la

Vendimia de Mendoza, la festa mes important com a

esdeveniment cultural de la Ciutat de Mendoza, l'any

2004. Guanyador de la Festa Provincial de Teatre amb

l'obra per a nens "Els Superherois també beuen llet"

Director d'aproximadament 20 obres de teatre infantil i una

30 obres de teatre per a adults. Guanyador del Premi a la

Trajectòria al Festival de Teatre de Rio Ceballos 2016.

Director de Cultura del Departament de Guaymallen

Mendoza. Des de desembre de 2013 fins juliol del 2015
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SINOPSIS DE
L'OBRA

L'obra ens mostra l'univers infantil de Ramiro, un nen de 9 anys, que

es veu atret per un anunci de goma de mastegar que busca l'amic del

Capità Galàxia. A partir d'aquest anunci Ramiro comença una intensa

cerca per trobar al nou amic del Capità Galàxia, que el porta a

emprendre diverses aventures. 

La primera de les aventures en les quals s'endinsa és a casa seva,

transformant els electrodomèstics en superherois, amb aquesta

aventura, aconsegueix veure en el seu pare els valors d'un superheroi

convertint-lo en un Súper Pare. 

En la seva següent cerca apareix el seu veí, Federico, que també està

engrescat en la recerca de l'amic del Capità Galàxia. En aquesta

etapa s'aconsegueix plasmar el valor de l'amistat i el sentit de

comunitat atès que els dos tant Ramiro com Federico estan disposats

a compartir el premi si arribessin a ser elegits. Un pacte d'amistat que

serà indestructible. 

Continuant amb la seva investigació Ramiro troba en la seva mestra

una súper heroïna per la passió amb la qual prepara les seves classes

plenes de jocs que permeten descobrir valors que pertanyen a la

humanitat. 

Al seu camí acaben unint-se diversos nens i nenes, que busquen un

lloc en el qual poder reunir-se i ajudar-lo a complir el seu objectiu.

Acaben demanant a la Senyora Chicha, una veïna gran, que els presti

la seva vereda per reunir-se. Ramiro acaba veient-la com una

possible amiga del capità Galàxia i com la Súper Veïna. 

En les aspiracions de Ramiro, de trobar l'amic del Capità Galàxia,

acaba apareixent l'amor. A la gelateria del seu barri troba a la noia

dels seus somnis. En aquesta part apareix en escena Don Ferruchio,

amo de la gelateria, que encomana la gelateria a Ramiro que

embalsamat per la noia deixa la gelateria feta un desastre. Don

Ferruchio lluny d'enfadar-se entén al noi i el perdona, aquesta acció fa

que el vegi com un possible candidat a ser amic del Capità Galàxia. 

Amb totes aquestes possibilitats Ramiro es tanca a casa per tal de

dissenyar l'amic del Capità Galàxia. El seu tancament desperta la

preocupació de totes les persones del seu voltant i que finalment

decideixen anar a la seva trobada. 

Ramiro s'adonarà finalment del que és important en realitat i una visita

inesperada li farà veure que els veritables súper herois són tan

valuosos com els que formen part de la vida quotidiana d'un nen. 

Una obra que permet apropar als infants a valors importants com la

cooperació, la solidaritat, la igualtat i l'amistat a través de referents

com són els superherois i superheroïnes. 
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PROJECTE COMEDIARTE

 

L’Actor i Director Luciano Ruiz, amb més de 25 anys d ‘experiència en Art

Dramàtic, crea el Projecte COMEDIARTE amb la finalitat de formar actors i

actrius. En un període de 3 anys, els alumnes aprenen mètodes d’ actuació,

des de un primer nivell inicial, nivell intermedi i avançat, cada alumne es

desenvolupa, aprèn i es reinventa en l’art teatral. Un cop finalitzat el curs, cada

alumne/a passa a formar 

part de ‘l elenc estable de la companyia COMEDIARTE. 

Al llarg de 5 anys, la companyia ha estrenat 20 obres de teatre i participat en

importants events de la mà del Cirque du Soleil, Caixaforum i Nacions Unides

entre altres. 

Tant els tallers com els treballs de la companyia són creats en la seva pròpia

sala a Barcelona E.C.A. (Espai de Creació Artística). Un espai destinat al

desenvolupament artístic, que gaudeixen, a més de COMEDIARTE, diferents

grups de teatre.

GRUPO
COMEDIARTE 
con mucho arte..

ELS SUPERHEROIS TAMBÉ 
BEUEN LLET

932·452·276         |          informes@comediarte.com



GRUPO
COMEDIARTE 
con mucho arte..

ELS SUPERHEROIS TAMBÉ 
BEUEN LLET

932·452·276         |          informes@comediarte.com

EL DIRECTOR- Luciano Ruiz

Director Centre Estudis Teatre Cristóbal Arnold 1997-1998 

Delegat a l'Associació Argentina d'Actors 1998-2001 

Director de ENKOSALA Estudi de Teatre 1999-2002 

Director de Sala El Enko a Barcelona 2008-2009 

Director del Grup Comediarte (esdeveniments artisiticos) 2010-2014 

Director de l'ECA (Espai de Creació Artística) Barcelona 2010-2017 

Professor de Teatre del C.E.A. Nº 3-069 1994-1995 

Professor de Teatre del 8è Any Escola Nº 28 1999-2001 

Director del Taller de Teatre Enjosala 1999-2002 

Professor de Teatre a Sala El enko a Barcelona 2009 

Professorat d Teatro1ro., 2on. i 3er. nivell en ECA, Barcelona 2010-

2017. 

Com Actor de Teatre ha realitzat més de 40 obres de teatre com a

actor, sent dirigit per grans mestres de la direcció a Argentina des

1.989-20.017 

Com a Director de Teatreha realitzat més de 40 obres de teatre com

direcctor, des 1.999-20.017. Com Actor de Cinema i TV 

Diversos treballs en Pel·lícules, sèries de TV i curtmetratges.

Participació en Ballets "El trencanous" com a actor protagonista.

2001 

Premis i beques rebudes: PRIMER PREMI a la pel·lícula "La Banya"

al Festival del Mercosur 1998, PRIMER PREMI Vot del Públic per a

l'obra "El lloc on moren els mamífers" al III Festival de Teatre

"Estrenes a la tardor" 1998, PRIMER PREMI a l'obra "El coordinador"

a la Festa Provincial de Teatre 1999 Destacat 2000 al paper de

MILLOR ACTOR al Diari dels Andes 2000, PREMI MILLOR ACTOR

Revista UBU 2000 EL Enko Cia. Teatral, únic convidat per participar

del cicle "De la serralada de l'obelisc" Declarat d'Interès Cultural per

l'Honorable Senat de la Nació i l'Ambaixada de Xile 2001 PREMI

"Estímul a la Qualitat" Atorgat pel I.N.T. a l'obra "Pobre Tipus" 2002

PREMI "Estímul a la Qualitat" Atorgat pel I.N.T. a l'obra "Bona

Presència" 2002 Participació amb el Cirque DU SOLEIL - Varekai en

l'esdeveniment FOR LOVE OF DANCE a Barcelona dirigint escena i

coreografia de Tango Cabaret 2010-2011 

Amb ANUE (Assoc. Nac. Unides d'Espanya) treballa en diferents

projectes des de 2013 EL LIBROTORIO declarat d'Interès Cultural i

Pedagògic a la GIRA ARGENTINA 2016 
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FITXA ARTÍSTICA

FITXA TECNICA

DRAMATÚRGIA: Claudio Martínez 

 

DIRECiÓ GENERAL: Luciano Ruiz 

 

REPARTIMENT: Marta Rebulà / César Bravo/  

Natalia Campos/ Laura Soler / Joan Calvete 

 

DISENY DE VESTUARI: Claudia Fascio 

 

DISENY D'ESCENOGRAFIA: Comediarte 

 

DISENY SO: Oscar Sorribes 

 

LLUMS: General blanca, General blau 
 

SO: 6 Micròfons sense fil (No és indispensable) 
 

Temps de Muntatge: 1 Hora 
Temps de desmuntatge: 1 Hora 

 
Durada de l'obra: 55 Minuts 


