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TALLER 1 :  Acció escènica  
(Dels ismes a l’acció teatral i performativa) 

Una finestra oberta a altres poètiques escèniques  

• El teatre un llenguatge on el cos i la poesia es configuren com a eines de comunicació. 
• L’actor protagonista de la creació escènica. 

 
 

Professors: Joan Pascual, Semolina Tomic , Marc Chornet 

Organitza: Ajuntament de Tarragona 

Coordinació pedagògica: Aula de teatre de la URV 

OBJECTIUS 

- Activar la potencia i la capacitat creativa  
- Reflexionar sobre el diàleg entre llenguatges  i el diàleg entre persones 
- Els límits entre realitat i ficció 
- La improvisació com a eina de construcció 
- Música i acció física 
- L’objecte al servei de recorreguts mentals 
- Text, paraula, acció vocal. 

 

Dilluns de 18,30h/20,30h  octubre/novembre/desembre 2022 

 

9  sessions / 18  places 

17,24,31 d’octubre / 7,14,21,28 de novembre / 12, 19 de desembre 

Lloc: Teatre Metropol 

Gratuït, inscripció prèvia (Veure requisits) 

 

 



TALLER 2:  
 

Introducció al teatre 
 

Del teatre festiu al teatre compromès i crític. Una mirada en profunditat al 
treball de l’actor com protagonista de la creació escènica.  

Professor: Joan Rioné 
Dilluns de 18,30h/19,30h  del 24 d’octubre de 2022 al 29 de maig de 2023 

 

TALLER 3: 

( Veu, paraula, so i expressió.) 

La paraula i la veu com a protagonista de la creativitat. 
Control corporal, vocalització i dicció; interpretació i acció (cos). 

Eines al servei de la comunicació oral i la dramatització 
Professor: Joan Pascual 

Dimarts de 18,30h/19,30h  del 8 de  novembre de 2022 al 30 de maig de 2023 
 

LABORATORI 1: 

(Espai obert – recerca-  i Reconstrucció històrica) 

Un espai de creació escènica contemporània confrontat a la creació, 
recerca  i investigació teatral al voltant del teatre romà clàssic.  

Una proposta de diàleg entre gèneres  teatrals contemporanis i clàssics. 
Dimecres de 19h a 21h  d’octubre de 2022 a maig de 2023 

Coordinació pedagògica: Zona Zàlata 
LABORATORI 2: 

(Construcció plàstica  i creació audiovisual) 

Construïm elements plàstics i visuals al servei de la creació 
multidisciplinar on l’element audiovisual es configura com una eina 

potent per redefinir el concepte vídeo teatre. 
Dijous de 17h a 20h  de novembre de 2022 a maig de 2023 

Coordinació pedagògica: Zona Zàlata 

 

 
 
 
 
 



Preus dels tallers i laboratoris: 
 
Taller 1:  
Gratuït (veure condicions per la inscripció)  
 
Taller 2 i 3:  
Comunitat universitària URV:  100€  (dos pagaments de 50€ -octubre 2022 i gener 2023-) 
 
Públic en general: 300€ (dos pagaments de 150€ -octubre 2022 i gener 2023-) 
 

Laboratori 1 i 2 
Per participar en aquests laboratoris cal haver fet altres formacions amb l’AULA de teatre de la 
URV i cal experiència escènica prèvia. Gratuïts.  
 

 

REQUISITS PER LA PARTICIPACIÓ AL TALLER 1: 

TALLER 1 :  Acció escènica  
(Dels ismes a l’acció teatral i performativa) 

Una finestra oberta a altres poètiques escèniques  

• El teatre un llenguatge on el cos i la poesia es configuren com a eines de comunicació. 
• L’actor protagonista de la creació escènica. 

 
 

18  places 

Fer arribar: 

• Experiència escènica (breu resum) 
• Escrit motivació participació al taller 

• Una imatge teva creativa 
• Mencionar un referent escènic  

 

 

 

 

 

 



 

TROBADES CREATIVES: 

(EL BUNKER) 

El bunker creatiu, una revisió crítica sobre la nostre realitat individual i 
col·lectiva ... 

Articular un espai físic i mental que propicií intercanvis i possibiliti diàlegs 
entre els diferents llenguatges creatius. 

 
Propostes i concrecions: A partir de la temàtica L’ESPAI PÚBLIC COM 
A LLOC DE TROBADA  durant l’ant 2023 es podran articular propostes 

creatives que siguin presentades públicament. 

“Espai de trobada , recerca i creació”, camins a transitar col·lectivament... 

Trobades trimestrals (Dissabtes i diumenges, 25 i 26 de març; 17i 18 de 
juny; 16 i 17 de setembre;  16 i 17 de desembre de 2023 

Inici dels tallers i laboratoris: 2n quinzena d’octubre de 2022 

Lloc Tallers 2 i 3 / Laboratoris 1 i 2: Teatre Camp de Mart 

Lloc Taller 1: Teatre Metropol 

 

 
El  Bunker  
Gratuït per tots els assistents als tallers i laboratoris 
 
Públic en general:  200€ per totes les sessions (Els quatre caps de setmana al llarg de l’any 
2023. Quatre  pagaments de 50€ -març, juny, setembre i desembre de 2023-) 
 


