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Un any més i ja em van 
trenta-un d’activitats teatrals 
i pedagògiques, tinc el plaer 
d’adjuntar-vos diferents 
propostes per aquesta nova 
temporada o curs escolar 
2009-2010.  
 

Espero que alguna d’elles 
s’ajuste a les vostres 
programacions i/o necessitats.  
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CURSOS I TALLERS DE FORMACIÓ  

ESPECTACLES EN REPERTORI  

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS A MIDA 
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CURSOS I TALLERS DE FORMACIÓ 

 

 

Aquesta relació de tallers, vol donar una petita visió de les diferents 
possibilitats dels cursos que s’ofereixen. Totes les dades esmentades són 
orientatives, per la qual cosa, en el cas de que interessi la temàtica 
d’algun dels tallers, es farà un disseny propi, ajustant-lo a les autèntiques 
necessitats i combinant tots els elements temàtics que intervenen de la 
forma més convenient. 

 
 

DESCOBREIX EL TEU PALLASSO (Una mirada al nostre August) 

EL MUNTATGE TEATRAL 

EL TEATRE UN JOC D’EQUIP (El teatre del col�lectiu) 

TALLER DE RECICLATGE ACTORAL 

TÈCNIQUES D’IMPROVISACIÓ 

PARAULA I PRESÈNCIA 
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DESCOBREIX EL TEU PALLASSO 
(Una mirada al nostre August) 

Curs pràctic dirigit a iniciats o aficionats al món del pallasso "L ’ a c t o r  
m é s  g r a n  d e l  m ó n " 

És difícil de definir que és un bon 
pallasso, però se n’està segur de 
reconeixe'l quan un el veu. 

Ésser un bon pallasso no és 
solament fer pallassades. Un bon 
pallasso és un bon actor, i molt 
més!. De fet, fer el pallasso és un Art 
complex i ple de tradició. Es 
necessita un gran bagatge de 
pràctica i disciplina per a convertir-se 
en un bon pallasso. 

A més, el pallasso que sap treballar 
amb els seus moviments físics és divertit i molt més interessant de mirar que 
els altres, pel que no cal oblidar que, a més del talent que pot tindré cada 
pallasso, una de les eines més important és el seu propi cos. 

OBJECTIUS 

Viatge a l’interior de cadascú per tal de buscar el plaer de fer riure, treure-li la 
pols i posar-lo en solfa, jugar, parodiar i, sobretot, fer molt el ridícul. 
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EL MUNTATGE TEATRAL 

Curs pràctic dirigit a professors de secundària interessats en el tema i més 
específicament al professorat que imparteix l’optativa Dramatització-Teatre. 
També per a professorat de primària. 

El 

muntatge teatral és el procés que compren l’elecció d’una obra fins que es 
posa en escena. Inclou, per tant, el repartiment de papers, assajos, elecció de 
tècniques teatral a emprar, efectes especials, disseny de llums, decorats, 
vestuari, etc. 

OBJECTIUS: 

Treballar d’una forma ordenada tot el procés de com s’arriba a representar 
una obra de teatre 

Donar a conèixer diferents tècniques d’expressió teatral, possibilitats o 
tractaments, pels muntatges teatral 

Representació d’un espectacle teatral 
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TEATRE UN JOC D'EQUIP 

(El teatre del col�lectiu) 
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 professorat que imparteix l’optativa de Dramatització-Teatre i a professors de 
primària. 

A partir del teatre com a ritual, pretén proporcionar les eines i els codis 
necessaris per a construir la maquinaria interna de qualsevol grup humà en 
acció, i per tant de tota mena d’espectacles teatrals, inclosos evidentment els 
muntatges escolars 

CONTINGUTS 

Introducció al concepte de Teatre dins els centres 
d’ensenyament 

Dinàmica de grup  

Tècniques de control corporal i desinhibició  

Diferents tècniques d’expressió teatral 

El teatre de participació global del grup 
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TALLER DE RECICLATGE ACTORAL 

Taller de formació complementaria dirigit a actors i actrius amb experiència 
escènica o sense i amb la finalitat de conèixer noves visions i formes dins de 
l’ofici d’actor basant-nos en l’aprofitament dels nostres propis recursos. 

OBJECTIUS 

Desenvolupar les capacitats 
actorals i proveir noves formes 
d’expressió i comunicació 

Estimular la reflexió, la 
creativitat i el coneixement 
personal 

Jugar a fer teatre 

Proporcionar les eines i els 
codis necessaris per a construir 
la maquinaria interna per a 
poder treballar tota mena 
d’espectacles teatral. 

PROGRAMA 

Iniciació a l’expressió corporal i actoral 

Tècniques de control 

Entrenament de l’actor 

La improvisació com a metodologia de 
treball 

Creació del personatge 

Ruptura de clixés corporals i actorals 
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TÈCNIQUES D’IMPROVISACIÓ 

Aquest curs esta destinat a professors de primària, secundària, batxillerat i 

universitaris , també a totes les persones interessades en el món del teatre. 

La improvisació és quelcom que forma part de la vida quotidiana de les 
persones. Davant de qualsevol fet imprevisible o no predeterminat l’ésser 
humà improvisa o, el que es el mateix, realitza una acció no prevista o 
planificada amb anterioritat. 

La improvisació dramàtica es basa, de fet, en el mateixos principis l’actor 
executa qualsevol cosa o fet imprevist. Sigui amb l’àmbit específic que siga 
(corporal, mímic, verbal, teatral, etc.) 

L’actor considera generalment la improvisació com una ocasió de llibertat, de 
creació espontània i instantània i de l’expressió del jo profund. El cos es 
dedica a ella com una font d’un nou llenguatge, més fresc i més sincer. I és 
aquesta ocasió de llibertat, d’espontaneïtat, d’expressió de nous llenguatges, 
de frescor i de sinceritat el que s’intenta portar des de aquest curs a l’escola. 

OBJECTIUS 

Desenvolupar les capacitats i proveir noves formes d’expressió i comunicació 

Estimular la reflexió i el coneixement personal 

Jugar a fer teatre 
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PARAULA I PRESÈNCIA 
COMUNICACIÓ VERBAL I NO VEDRBAL 

OBJECTIUS  

Prendre consciència de la importància de la presència a les situacions de comunicació 
interpersonal.  

Dotar d’eines per interpretar el llenguatge corporal de l'interlocutor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la capacitat per relacionar-se amb l'altre i comunicar-se amb ell.  

Utilitzar tècniques actorals aplicades al desenvolupament i la comunicació 
interpersonal. 

Aplicar estratègies de Business Theatre.  

DESTINATARIS 

Qualsevol persona que necessita comunicar-se amb altres a les que no coneix  

Col • lectius sindicals, organitzacions empresarials, cambres de comerç, etc. 

METODOLOGIA  

Taller activa i participatiu. Es proposaran situacions i activitats a partir de les quals es 
teoritzar sobre el llenguatge corporal El principi metodològic bàsic serà: primer actuar 
després teoritzar.  
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ESPECTACLES EN REPERTORI 

 

AUGUST, EL TEATRE DEL TEATRE 

CONCLUSIONS 

LA TREPA DEL LLANGARDAIX 

NARRACIONS INFANTILS: CONTES I CANÇONS / BESTIARI /PELS 
MÉS MENUTS 

NARRACIONS PER ADULTS: CONTES SENSE DESCONTES / 
NARRACIONS PUÇA 

TRAGÈDIES I KOMÈDIES DE DON ABILI A L'OLIMP 

UNA CLASSE AMB DON ABILI 
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AUGUST, EL TEATRE DEL TEATRE 

UN ESPECTACLE EN VIU DE VALENTÍ PIÑOT 

L’actor Valentí Piñot interpretarà “en viu i en directe” -una fórmula més 

atractiva que “en mort i en diferit” sobretot per fer teatre- un individu sorgit d’un 

escenari d’un teatre qualsevol. El famós, llorejat i reconegut actor August Cervera 

Borda, com si fos una nina russa, ens anirà desvetllant el que hi ha baix la pell 

d’alguns dels personatges que ha interpretat: Don Juan, Giacomo Casanova, 

Cal�lígula, Segismundo, el Doctor Stockmann, i Vladimir ("Didi") en Tot esperant 

Godot… D’una manera desenfadada, apassionada i divertida desgranarà algunes de 

les anècdotes, vivències i situacions viscudes en la seua carrera teatral llarga, 

excitant i plena d’èxits.  

Dins d’aquest exercici metateatral, fa un repàs del teatre dins del teatre 

parlant col�loquialment i amigablement de tot un poc: actors i actrius, públic, 

apuntadors, acomodadors, programadors... Així com del concepte de l’espai buit 

del gran dramaturg Peter Brook. Omplir o no omplir l’espai buit. On és l’espai buit a 

l’escenari o al pati de butaques? 

També fa una revisió dels conceptes i dels nous lèxics aportats pels tècnics, 

luminotècnics i personal tècnic dels teatres d’arreu del món. Què és el teatre? 

Potser és tot i tot el contrari o potser una pregunta sense una resposta precisa. 

Una resposta que August tampoc té.  

August, vol ser un soliloqui divertit, d’un sol acte sense pretensions i sense 

interrupcions, tendre, poètic, àcid i desenfadat sobre aquest món que tan ens 

apassiona i que anomenem teatre. 

Si voleu veure un tràiler de l’espectacle clikeu ací: 

http://www.youtube.com/watch?v=y8wQphRRQ0A 
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CONCLUSIONS  

 

Pròpiament no és un espectacle a l’ús, podríem dir que és l’avaluació final o 
les conclusions fora de programa d’un congrés, jornades, trobades, 
conferències, seminaris, gales, lliurament de premis o qualsevol altre 
esdeveniment. 

 
On d’una forma desenfadada, amb clau d’humor, amb una crítica sana, aguda 
i refinada, el conferenciant explica, analitza tota la seua vivència, viatge, 
experiència i sensacions dels actes programats, el comportament i reaccions 
dels participants i les anècdotes que s’han produït. 
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LA TREPA DEL LLANGARDAIX 
 

 
 

Espectacle d’animació infantil, cançons i jocs per a gaudir. Amb la col�laboració de Ma. Àngels Ramos 
la RODAMÓN. 
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NARRACIONS INFANTILS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vegada un conte que estava molt avorrit, pansit i ensopit, va decidir a 
agafar una guitarra i posar-se música. Li va agradar tant aquesta 
determinació que va donar un bot molt gran, una cabriola esplèndida i fins i 
tot va fer un joc de mans. I el conte i la música es van quedar enganxats.  

 
Ara sempre que en Valentí explica un conte ho fa amb una guitarra i està tant 
content que us ha preparat uns espectacles molt vius i entretinguts. Un es diu 
CONTES I CANÇONS, l’altre BESTIARI, els dos estan dirigits a xiquetes i 
xiquets d’infantil i primer cicle de primària de 4 a 8 anys. 
 
També per a rematar-ho ha preparar un espectacle per a xiquetes i xiquets de 
1 a 3 anys, anomenat PELS MÉS MENUTS. 
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CONTES I  CANÇONS 

Sabeu aquell conte del pare que tenia tres filles més boniques que el sol...? 
 

Contada molt animada, divertida i participativa amb històries, endevinalles, 
embarbussaments, dites i cançons tradicionals d’arreu del món: “Ploma 
daurada”, “El xiquet que apagà la Lluna”, “Sopa de pedres”.. 
 
 

 
 

Si voleu veure un tràiler de l’espectacle clikeu ací: 

http://www.youtube.com/watch?v=U-Sfkv1Yikk  
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BESTIARI  

En aquest món de mones hi has més bèsties que persones! 
 

 
 

Contes de bèsties, bestioles, animalets i animalassos... entre ells una versió 
de“El llibre de les bèsties” de Ramon Llull; “El ruquet i la girafa”, “Pacte entre 
gossos i gats”.. 

.  
 

Les sessions es poden desenvolupar dins d’una biblioteca, aula, saló d’actes o 
en un raconet. També en esdeveniments especials, setmanes culturals, festes 
de final de curs, etc. A les sessions dins de les aules és aconsellable un màxim 
de 70 xiquets o xiquetes i que els grups estiguin formats per alumnes del 
mateix cicle d’ensenyament. 

 

Si voleu veure un tràiler de l’espectacle clikeu ací: 

http://www.youtube.com/watch?v=iawtxQOcm58  
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PELS MÉS MENUTS 

Un peixet de color blau, vinga fer bombolles... 

 

 

 

En Joanet passejant per la platja es troba a un peixet de color blau i coneix a 
Puff el drac màgic en qui viatge a traves del món  

Si voleu veure un tràiler de l’espectacle clikeu ací: 

http://www.youtube.com/watch?v=AoEcjGycZeU  

� 
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NARRACIONS PER ADULTS 

No sabria dir-vos si sóc un 
contacontes, un actor, un 
pallasso o simplement sóc... Em 
moc en un món de ficció, on el 
que semble ser veritat és en 
realitat una mentida i el que és 
mentida a vegades…  

 
No t’espantes, no sóc un 
mentider, ni un farsant. Només 
conte xicotetes històries, idees, 
anècdotes, adornades amb 
alguna que una altra broma. Així 
vaig creant, inventant i cercant 
el meu xicotet espai d’utopia.  

 
M’agrada comunicar, escoltar, 
ser escoltat, seduir i que em 
seduïsquen, no m'importa 
massa si davant hi ha un jove o 

un vell, una xiqueta o una hormona adolescent, en la meua valisa sempre 
intent trobar una història, per molt xicoteta i llunyana que siga, per a tu. 
 
A vegades només amb la meua veu, altres amb el meu cos, en altres espere 
que el teu ajut i algunes amb els acords d'una guitarra. Em pots trobar al 
costat de la barra d'un bar o en un escenari d'un gran auditori o entre els 
llibres d'una biblioteca, t'espere. 
 
 
 

CONTES SENSE DESCONTES 
 

 
Narracions per a joves i adults d’arreu del món sense una temàtica concreta 

 
Si voleu veure un tràiler de l’espectacle clikeu ací: 

http://www.youtube.com/watch?v=A9TR5eCOBbs  
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NARRACIONS PUÇA 
 

 
Espectacle de narració per a joves i adults sobre temes de circ amb col�laboració de 

Ma. Àngels Ramos la RODAMÓN. 
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TRAGÈDIES I KOMÈDIES DE DON ABILI A L'OLIMP 

(3er. millor espectacle de Sala per votació popular a la XXII Fira de 
Teatre de Tàrrega 2002) 

Don Abili us convida a 
acompanyar-lo a un viatge a la 
Grècia antiga. On la mitologia 
era molt més que literatura, art 
o filosofia. Junt als poderosos 
deus de l'Olimp hi havia esperits 
de les muntanyes, mars i arbres. 
Totes les coses de la vida 
vibraven amb aquests esperits 
mítics que envaïen també els 
teatres. Allà tot era possible, 
riure amb les crítiques divertides 
de les comèdies o plorar per les 
catàstrofes que pateixen els 
personatges de les tragèdies que 
presentaven els poetes, però a 
més el teatre a la Grècia antiga, 
servia per a aprendre, per 
formar la consciència dels 
ciutadans. I per això, perquè us 
poseu en acció, tanqueu els ulls 
i us traslladeu a un teatre grec, 
a l'aire lliure, en un matí d'un sol 
brillant i us deixeu portar pel cor 
i el corifeu, pels actors i les 
màscares, descobriu a l'escenari l'origen del nostre teatre i representeu com 
grans actors grecs dues de les peces més importants del teatre clàssic, la 
tragèdia “Èdip rei” de Sòfocles i la comèdia del mestre Aristòfanes, 
“Lisístrata”. 
 

L’espectacle es pot desenvolupar en diferents formats: 

a) A teatres o salo d’actes i va dirigida a públic jove i adult. 

b) Teatre a l’aula: A l’aula de qualsevol escola, institut o 
universitat i en horari lectiu. Dirigit a alumnes a partir de 1er. 
d’ESO, fins universitaris.  

c) Pot ser adaptat a moltes situacions o esdeveniments 
especials. 

Si voleu veure un tràiler de l’espectacle clikeu ací: 

http://www.youtube.com/watch?v=FQ2vTdnnJTA  

(tràiler en català i castellà) 

http://www.youtube.com/watch?v=kUJXiUdEkbY  
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UNA CLASSE AMB 
DON ABILI 

Espectacle en clau 
d’humor, on mitjançant 
un monòleg participatiu 
el professor Don ABILI 
FORNER i CAMARASA, 
realitza tot el procés 
d’una classe 
teoricopràctica de 
teatre, va introduint les 
diferents fases de que 
consta una sessió 
teatral: la concentració, 
l’escalfament, els 
exercicis de desinhibició, 
la introducció als 
exercicis dramàtics i, 
com a punt culminant de 
la sessió representa 
juntament amb els 
alumnes (espectadors) 
l’obra ROMEO i JULIETA 
de William Shakespeare, 
no en la seva totalitat, 
clar!, però si d’una 

forma ordenada, resumida i remarcant els fets i situacions més importants; 
acabant la sessió amb la fase de relaxació. 

 

L’espectacle es pot desenvolupar en diferents formats:  

a) A teatres o saló d’actes i va dirigida a públic jove i adult. 

b) Teatre a l’aula: 

A l’aula de qualsevol escola, institut o universitat i en horari lectiu. 

Dirigit a alumnes a partir de 1er. d’ESO, fins universitaris.  

c) Pot ser adaptat a moltes situacions o esdeveniments especials. 

Si voleu veure un tràiler de l’espectacle clikeu ací: 

http://www.youtube.com/watch?v=feRR0ZU9N9Q 

 

(tràiler en català i castellà) 
http://www.youtube.com/watch?v=Yh-DTTXDQ8A 



22 

 

ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS A MIDA 

 

Disseny, organització i gestió d’activitats culturals i de lleure: 

Setmanes culturals 

Presentacions de llibres i d’altres productes culturals 

Lliurament de premis literaris 

Mostres i festivals  

Encontres, Aplecs,... 

Qualsevol esdeveniment cultural, teatral o lúdic que us pugeu-ho imaginar 

 

 


