
El Centre Cívic La Florida (Muntaner, 544) 
ha preparat el taller Teatre: Jocs d’interpretació  
perquè els usuaris «experimentin amb les in-
tencions, les accions i les paraules», explica 
Ana González, professora d’un curs que du-
rant tres mesos intentarà que els seus alum-
nes «esborrin els límits de la vergonya a sobre 
d’un escenari». Per González, jugar a ser ac-
tor és «ideal per desconnectar de les exigèn-
cies del dia a dia». H
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Tallers en escena. El teatre és una de les activitats dels centres cívics de 
Barcelona de més èxit en totes les franges d’edat. A través del joc i la inte-
racció amb altres personatges, els aspirants a actors poden conèixer-se a 
si mateixos. text: luis benavides

«el teatre físic és un llenguatge escènic, un 
teatre més visual que s’expressa i narra a tra-
vés del cos dels intèrprets», explica el pro-
grama d’Interpretació teatral: Teatre físic orga-
nitzat al Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321). 
«els usuaris tenen un interès previ pel teatre i 
tot allò que comporta: expressió, dicció, lec-
tura de textos, creativitat i improvisació», ex-
plica la coordinadora dels tallers del centre, 
Esther Amice. H

Expressió corporal
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El taller Teatre juvenil figura per segon any 
consecutiu en el programa del Casal de la 
Font d’en Fargues (Pedrell, 67). «Fem exer-
cicis d’entrenament amb la idea de formar 
una companyia de teatre juvenil per enten-
dre a través del joc quines són les regles per 
fer d’actor», aclareix la professora Maria Cu-
evas, que també destaca el teatre com «una 
gran font per qüestionar-se coses i conèixer-
se a ells mateixos». H

Joves actors
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Carlos Codina, conegut per tots com a Litus, 
dirigeix el taller Teatre infantil del Casal de 
Barri Prospe (plaça d’Àngel Pestaña, 1). «Tinc 
per classe un màxim de 15 alumnes, entre 7 
i 14 anys. l’objectiu final després d’introduir-
los en el món del teatre és que facin un parell 
de funcions a la sala d’actes del centre», afir-
ma Codina. «els mateixos alumnes acaben 
escrivint l’obra que representaran», destaca 
el professor. H

Escriure l’obra
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Coneix-te a través del teatre és el taller del Cen-
tre Cívic El Sortidor (plaça del Sortidor, 12) 
«destinat a millorar l’autoconeixement i el 
benestar personal» a través d’efectives tèc-
niques teatrals, explica Núria Aguade, coor-
dinadora dels cursos i tallers del centre. Di-
rigit a tota mena de públic amb o sense co-
neixements previs, el taller pretén millorar 
la confiança, les habilitats socials i la creati-
vitat dels participants. H

Autoconeixement
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La Casa Elizalde (València, 302) acull des de l’1 
d’octubre Teatre i gestalt, un taller de vuit sessi-
ons d’una hora i mitja. L’objectiu és oferir tèc-
niques de creixement i desenvolupament per 
desplegar actituds saludables davant la vida. 
«el teatre és l’eina per a l’autoconeixement i 
permet una posada en escena de situacions 
hipotètiques i una execució divertida de l’acti-
vitat», puntualitza una de les responsables del 
centre, Neus Fortes. H

Actitud saludable
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L’actor, dramaturg i psicòleg Óscar Moreno 
és el responsable del taller d’iniciació al te-
atre del Centre Cívic Drassanes (Nou de la 
Rambla, 43). «en aquest taller no només tre-
ballem l’actor, sinó també el creador que ca-
dascú porta a dins. Miro d’actuar com a faci-
litador perquè tot això succeeixi», explica Mo-
reno. Dimecres que ve, 2 d’octubre, el centre 
cívic oferirà una classe de prova gratuïta per 
a curiosos i indecisos. H

Classe de prova
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El taller d’introducció al món del teatre mu-
sical impartit per Sergio Navarro al Centre Cí-
vic Can Felipa (Pallars, 277) treballa, en 10 ses-
sions de dues hores de durada, les tres grans 
potes que conformen aquest gènere: la in-
terpretació, el ball i el cant. La intenció del 
curs és que els alumnes, encara que no tin-
guin una experiència interpretativa prèvia, 
aprenguin i puguin disfrutar muntant nú-
meros musicals . H

Números musicals
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«al taller desenvoluparem diferents tècni-
ques teatrals a través del joc i el companye-
risme», aclareix Eric del Arco, coordinador 
del grup de teatre de L’Espiga de les Corts 
(Joan Gamper, 30). «serem observadors de 
l’estat del nostre cos, aprendrem a respirar, 
impostar la veu i emfatitzar la presència en 
escena», enumera Del Arco. L’Espiga de les 
Corts compta amb un teatre adaptat i perfec-
tament equipat. H

Companyerisme
5 LES CORTS 3 L’ESPIGA 

Després d’organitzar altres tallers centrats 
més en la improvisació i l’expressió corpo-
ral, el Centre Cívic Sant Andreu (Gran de Sant 
Andreu, 111) n’ha preparat un amb un con-
tingut més genèric. «els participants treba-
llaran diferents tècniques d’interpretació per 
desenvolupar la pròpia creativitat, des de la 
construcció del personatge fins a exercicis 
de veu i cos», explica la dinamitzadora Cris-
tina Alcalde. H

Veu i cos
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Amor pel teatre
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