
Cursos de tardor 2016
Dramatúrgia, interpretació, creació escènica i 
altres disciplines per a totes les edats i nivells.
Per començar, per avançar, per aprofundir, per 
pensar i per connectar el teatre amb altres àmbits 
de la societat.

Més informació
www.salabeckett.cat

Consultes sobre cursos
Àlex Batlle (obrador@salabeckett.cat | 93 284 53 12)

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h 

Inscripcions
Els cursos tenen places limitades.
Per tramitar la preinscripció cal enviar el currículum (amb fotografia) a  
obrador@salabeckett.cat. 
L’admissió es farà segons valoració del currículum.*
Un cop seleccionat, la reserva de plaça es farà formalitzant l’import del curs.
Les dates indicades per a cada curs o seminari podran experimentar de manera 
excepcional alguna variació, que serà notificada convenientment.

*Excepte els tallers infantils i juvenils, en què l’admissió serà per ordre d’arribada de les 
inscripcions.

Descomptes i avantatges

Cursos d’iniciació a l’escriptura teatral
Un cop realitzat el primer curs d’iniciacó:
• 25% de descompte en el segon curs d’iniciació*
• 30% de descompte en el tercer curs d’iniciació*
*Sempre que es cursin en trimestres consecutius (queden exclosos els cursos de l’Obrador 
d’estiu).

Cursos avançats i especialitzats
Un cop realitzat un curs avançat:
• 15% de descompte en la resta de tallers que es cursin en trimestres consecutius (queden 
exclosos els cursos de l’Obrador d’estiu).

Tots els alumnes de l’Obrador de la Sala Beckett obtindran, automàticament, el carnet 
de Dramatis personae, amb el qual es pot gaudir de diversos avantatges per assistir als 
espectacles i activitats de la sala. Consulta’ls a: www.salabeckett.cat

On som?

Pere IV, 228-232
08005 Barcelona
93 284 53 12
www.salabeckett.cat
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Atenció 
al nou 

Itinerari 
Beckett

Escriu la teva primera obra de teatre
Amb l’arribada a Poblenou, la Sala Beckett comença una nova 
etapa pel que fa a l’activitat de formació i experimentació teatral 
i amplia la seva oferta de cursos i seminaris. 
La formació teatral s’enriqueix amb el contacte i l’experiència 
amb altres disciplines artístiques, tècniques i de pensament. Per 
això, a la dramatúrgia i l’escriptura (a les quals des de sempre 
hem prestat especial atenció) s’incorporen ara altres àrees de 
coneixement, com la interpretació, la direcció, la teoria teatral o 
altres àmbits no estrictament escènics.
Mantenint el caràcter obert, lliure i de configuració personal 
de l’oferta formativa —en què cadascú tria cursos i temes 
d’experimentació segons els seus propis interessos—, la Sala 
Beckett recomana un itinerari específic per als qui vulguin 
aprofundir i donar major coherència a la seva formació en 
dramatúrgia i escriptura teatral.
El seguiment d’aquest itinerari consisteix en una primera etapa 
(E1) en què cal cursar, com a mínim, 3 cursos d’iniciació a la 
dramatúrgia, 3 cursos avançats i 2 cursos d’especialització en un 
període no superior a tres anys. 
Un cop enllestida aquesta fase, la segona etapa de l’itinerari 
(E2), gratuïta i de caràcter eminentment pràctica, consisteix 
en l’escriptura d’una obra durant un any, comptant amb el 
seguiment d’un tutor (3 sessions gratuïtes de tutoria amb un 
professional de les arts escèniques). En acabar el procés, la Sala 
Beckett programarà una lectura dramatitzada de l’obra escrita, 
amb direcció i intèrprets professionals.
El seguiment d’aquest itinerari s’ajusta a la normativa general 
de descomptes i avantatges dels cursos de la Sala Beckett.

Més informació: victormunoz@salabeckett.cat
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La nova comèdia amarga anglesa i nord-americana
Analitzarem algunes sèries actuals que estan canviant el 
model de sitcom (Boy meets Girl, Master of None o Crazy Ex-
girlfriend) i veurem què aporten pel que fa a l’ús d’elements 
clàssics de la comèdia (la confusió, l’engany, l’equívoc o el 
ridícul). Paral·lelament, idearem un projecte de comèdia, creant 
personatges i un text comú.
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimarts, de 17 a 20h (no hi ha classe l’1/11 i el 6/12)
Durada total: 30 hores 
Professor: Mercè Sarrias

Disseny i creació d’un web per a intèrprets i companyies de teatre
Aprendrem a dissenyar i programar una pàgina web pensada 
especialment per a companyies de teatre i intèrprets.
Del 20 d’octubre al 2 de desembre
Dijous, de 17 a 20h
Durada total: 21 hores
Professor: Àlex Martínez Vidal

Teatre per a nenes i nens de 6 a 12 anys
Mitjançant improvisacions i exercicis d’interpretació, els nens i les 
nenes començaran a explorar les seves emocions, l’espai físic de 
l’escenari i els personatges, sempre amb el joc com a fil conductor.

Del 6 d’octubre al 22 de desembre 
Dijous, de 17.30 a 19h
Professora: Laura Pujolàs 

Teatre per a noies i nois de 12 a 16 anys
A les improvisacions i als exercicis d’interpretació de l’anterior 
nivell, s’hi afegirà ara el teatre de text. Es treballaran igualment les 
emocions, l’exploració de l’espai i la dualitat dels personatges. Es 
pararà especial atenció a l’expressió corporal, així com a la dicció i a 
la vocalització.

Del 4 d’octubre al 20 de desembre 
Dimarts, de 17.30 a 19.30h.
Professor: Alberto Díaz

Tècnica  
de l’escena

L’ortografia de la llum
Introduirem els participants a les tècniques i als equipaments 
d’il·luminació utilitzats en el procés de creació d’una peça 
escènica, alhora que oferirem aproximacions estètiques i solucions 
pràctiques.

Del 14 al 23 de desembre 
Dimecres i divendres, de 10 a 14h
Durada total: 16 hores 
Professor: Albert Faura



La Sala Beckett 
recomana haver 
cursat abans 3 
cursos d’iniciació

Iniciació

Cursos 
d’escriptura 
teatral i 
dramatúrgia

Aprendre dels millors
Analitzarem el mètode d’escriptura de 10 destacats autors 
teatrals (Galceran, LaBute, Mamet, Pinter...) i farem exercicis 
pràctics a partir de les seves obres.

Del 5 d’octubre al 21 de desembre
Dimecres, de 17 a 20h
(no hi ha classe el 12/10 i el 7/12)
Durada total: 30 hores
Professor: Esteve Soler

Paraula, espai i temps.
Algunes eines bàsiques per començar a escriure teatre
Una aproximació a algunes de les eines bàsiques que haurem 
de tenir presents a l’hora d’escriure teatre, com ara la paraula, 
l’espai o el tractament narratiu de la temporalitat.

Del 19 d’octubre al 21 de desembre
Dimecres, d’11 a 14h
Durada total: 30 hores
Professor: Josep Maria Miró

Exorcisme de personatges
Aprendrem a construir personatges, a dotar-los d’interès 
dramàtic i a caracteritzar-los a través de la llengua que parlen i 
les seves vivències personals.

Del 24 d’octubre al 28 de novembre
Dilluns i dimecres, de 17 a 20h  
(no hi ha classe el 31/10)
Durada total: 30 hores
Professor: Marc Rosich

Adaptació, versió, traducció...
A partir d’exercicis fets a classe, traduirem, adaptarem i 
versionarem els mestres del teatre de tots els temps, des dels 
clàssics grecs fins a alguns dels nostres contemporanis més 
il·lustres.

Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Divendres, de 16 a 20h
(no hi ha classe el 4/11 i el 9/12)
Durada total: 36 hores 
Professor: Sergi Belbel

Processos i plantejaments en el teatre contemporani 
Taller pràctic sobre els processos creatius que hi ha al darrere 
de la feina del dramaturg Simon Stephens: “Tractaré temes 
com l’acció, la narrativa i l’estructura dramàtiques. La meva 
manera d’entendre el teatre s’ha definit i configurat arran del 
meu treball al Royal Court Theatre durant els últims 20 anys. 
Compartiré exercicis d’escriptura que he utilitzat a les meves 
obres les dues darreres dècades. Serà un taller pràctic, discursiu 
i creatiu. I espero que molt divertit”.

Del 7 al 9 de novembre
De dilluns a dimecres, de 16h a 20h 
Durada total: 12 hores
Curs impartit en anglès
Professor: Simon Stephens (Anglaterra)

Contra les normes
En aquest curs oblidarem per un moment tot el que hem après 
en els seminaris de dramatúrgia i jugarem a escriure al marge 
de les normes.

Del 21 de novembre al 2 de desembre
De dilluns a divendres, d’11 a 14h
Durada total: 30 hores 
Professor: Pau Miró

Putting it together.
Introducció a l’escriptura de llibrets per a musicals
Aproximació pràctica al procés d’escriptura d’un llibret de teatre 
musical, des de la confecció de l’argument fins a l’escriptura 
de les lletres de les cançons. Comptarem amb l’ajut d’un 
compositor.

Del 12 al 23 de desembre
Dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 14h
Durada total: 24 hores
Professor: Guillem Clua

Avançats

Interpretació  
i creació  
escènica

Cursos 
especializats

Juego y compromiso
Entrenament emocional per a actors i alumnes avançats. La 
combinació entre les premisses bàsiques de l’entrenament 
emocional i la captura de les regles del joc de cada escena a través 
de la improvisació permetran a l’actor fer-se amo de l’especificitat 
del seu art.

Dates: del 26 de setembre al 7 d’octubre
De dilluns a divendres, de 10h a 14h
Durada total: 40 hores
Curs impartit en castellà
Professor: Javier Daulte (Argentina)

Del discurs a l’acció
Taller de creació i perfomance dirigit a persones interessades en 
els processos creatius i la creació artística. Partirem de la idea que 
darrere de tota expressió artística hi ha d’haver un discurs que la 
sustenti.

Del 3 al 7 d’octubre
De dilluns a divendres, de 10 a 13h
Durada total: 15 hores 
Professors: David Franch i Arantxa López (Labuena compañía)
Dins el Festival Escena Poblenou

Ida-vuelta y revuelta
Oferirem dinàmiques d’entrenament actoral i pràctiques 
dramatúrgiques per crear nous materials teatrals. L’objectiu: 
trobar una manera de crear en què l’intèrpret participi de l’impuls 
de l’escriptura i el dramaturg es deixi inspirar per les propostes 
actorals.

Del 24 al 29 d’octubre
De dilluns a dissabte, de 10 a 14h
Durada total: 24 hores
Curs impartit en castellà
Professor: Jorge Sánchez (Argentina)

Iniciació a la direcció escènica
Farem una aproximació a la direcció escènica i oferirem algunes 
eines d’anàlisi i de treball per elaborar un projecte d’escenificació a 
partir d’un text dramàtic.

Del 14 de novembre al 15 de desembre
Dilluns i dimecres, de 18h a 21h (l’última setmana, també divendres)
Durada total: 33 hores 
Professora: Glòria Balañà i Altimira

Teoria  
i història  
del teatre

Narrativa

Aproximació a la tragèdia clàssica del segle V aC.
En què consistia la tragèdia? De què parlava? Què diferencia Èsquil 
de Sòfocles o d’Eurípides? Per què va declinar aquest gènere central 
en la nostra cultura? Aquestes i altres qüestions es debatran en 
aquest curs.

Del 6 d’octubre a l’1 de desembre
Dijous, de 18 a 20h
Durada total: 18 hores 
Professor: Jordi Coca

Lectura del teatre de Josep M. Benet i Jornet
El curs ofereix una aproximació al teatre de Josep M. Benet i 
Jornet, tot incidint en alguns dels seus textos més representatius, 
com Una vella, coneguda olor, La desaparició de Wendy, Revolta 
de bruixes, Desig, E.R., L’habitació del nen o Soterrani.

Del 16 de novembre al 21 de desembre
Dimecres, de 18 a 20h (no hi ha classe el 7/12)
Durada total: 10 hores  
Professor: Enric Gallén

Iniciació a la narrativa de ficció
Treballarem els aspectes tècnics imprescindibles que un escriptor 
ha de tenir en compte a l’hora d’escriure (narrador, personatges, 
espai, temps), així com la importància del diàleg o la forma. 
L’objectiu: escriure un relat d’entre 10 i 15 pàgines.

Del 3 d’octubre al 19 de desembre
Dilluns, de 17 a 20h (no hi ha classe el 31/10 i el 5/12)
Durada total: 30 hores 
Professora: Care Santos

Traduir per a l’escena
L’oralitat, el ritme del discurs, les ambigüitats, l’humor o els jocs de 
paraules són alguns dels aspectes que treballarem en aquest curs, 
amb un enfocament basat en exemples reals i eminentment pràctic.
Del 4 d’octubre al 20 de desembre
Dimarts, de 17 a 20h (no hi ha classe l’1/11 i el 6/12)
Durada total: 30 hores
Professor: Joan Sellent

Traducció

Dansa
El text no dramàtic com a partitura coreogràfica
Aplicarem pautes, metodologies i estratègies pròpies de la creació 
en dansa a textos inicialment no pensats per a l’escena (científics, 
periodístics, de novel·la o d’assaig), entenent el text com una 
partitura coreogràfica.
Del 17 al 21 d’octubre
De dilluns a divendres, de 17 a 20h
Durada total: 15 hores 
Professor: Pere Faura


