
Taller: Les arts escèniques al servei de la divulgació

Aquest és un taller  de formació adreçat  a totes  aquelles  persones que
treballen en l’àmbit de la divulgació/educació i que volen aprofundir en les
seves capacitats de comunicació. Té dos objectius principals:

1) La integració d’aquelles tècniques, eines i conceptes de les arts
escèniques,  que van més enllà de la paraula i  que permeten millorar
la comunicació entre un orador i la seva audiència.

2) La recerca del propi divulgador: Buscar aquell espai de llibertat que
ens  permet  expressar-nos  des  de  nosaltres  mateixos/es  i  així  oferir  a
l’audiència  la  nostra  millor  versió,  genuïnament  nostra,  autèntica  i
divertida... la nostra D.O personal i intransferible.

RESUM DEL TALLER

Té una durada aproximada de 15 hores (repartides en tres dies). 

Primer dia (introducció de conceptes): 
 Presentació  del  taller  i  introducció  (teòrica)  de conceptes  com el

fracàs,  el  plaer  d’estar  en  escena,  la  neutralitat,  la  presència
escènica, el “fix point”, la complicitat, el focus d’atenció, el joc, el
ritme, l’impuls i els silencis.

 Exercicis i dinàmiques per experimentar i integrar eines i conceptes.
 Aprendre a relacionar-se amb el fracàs, aquesta relació és per a

un  comunicador  el  que  l'estrella  polar  era  per  als mariners.  Una
bona relació amb el fracàs fa que una actuació traspuï humanitat i
a voltes esdevingui quelcom sublim, quedant-se per sempre més a
la retina de l'espectador.

Segon dia (la llibertat en escena):
 Exercicis de confiança i cohesió de grup
 Exercicis  i  dinàmiques  per  trobar  un  espai  de  llibertat  que  ens

permeti descobrir-nos.
 Explorar allò que cada persona té d'essencial /autèntic i portar-ho al

terreny de la divulgació.

Tercer dia (La neutralitat)
 Exercicis i dinàmiques per treballar la neutralitat
 Treball  “quirúrgic”  individual  per  trobar  quelcom  essencialment

nostre (recerca del propi divulgador).



Origen del taller

Aquest taller és el resultat de més de 10 anys de trajectòria en les arts
escèniques,  la  realització  de  workshops (França,  U.S.A  i  Berlin)  amb
professionals com Avner Eisenberg, Eric de Bon’t, Jos Houben, Lilo Baur,
Linda Kerr Scott o Mick Barnfather i el pas per una de les escoles de teatre
més  reconegudes  internacionalment:  escola  internacional  de  teatre
professional Philippe Gaulier.

¿Estàs  preparat  per  sofrir?... És  la  carismàtica  benvinguda  que
dóna monsieur  Philippe  Gaulier  als  seus  alumnes  en  el  primer  dia  de
classe. Amb el temps hom entén a què es refereix: al procés de despullar-
se  de  seguretats  avorrides,  teories  i  filosofies  sobre  el  teatre.  És
mitjançant l'acumulació de fracassos i més fracassos que s’aprèn quelcom
molt bàsic: el PLAER per estar a escena, la LLIBERTAT per expressar-se des
d'un  mateix  i  la IMAGINACIÓ  són  elements indispensables  que
preparen millors  actors/actrius  o  comunicadors/es...  Són  elements
mitjançant els quals un comunicador pot deixar una audiència “clavada a
la  butaca”...  mitjançant  els  quals  un  comunicador  pot  deixar  la  seva
intervenció gravada a la retina de la seva audiència. 


