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EL TEATRE POSA EL FOCUS  
EN ELS ESTUDIS DE POSTGRAU

L
a gran oferta de 
màsters i postgraus no 
només és visible a les 
grans universitats 

catalanes, també és present en 
diversos centres d’estudis més 
alternatius, com ara l’Institut 
del Teatre, que aquest curs 
2015-2016 ofereix tres nous 
postgraus. Aquests cursos se 
sumen al Màster Universitari 
d’Estudis Teatrals (MUET), 
que el centre realitza des de fa 
anys conjuntament amb la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB) i la 
Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). “Estem en un procés 
d’adaptació al nou sistema 
implantat pel pla Bolonya”, 
afirma Boris Daussà, 
coordinador dels màsters i 
postgraus de l’Institut del 
Teatre de Barcelona. “Primer 
vam fer canvis en els estudis 
superiors d’art dramàtic 
(equivalents a un grau 
universitari) i ara, des de fa 
tres anys, treballem per crear 
nous estudis de postgrau, 
sempre intentant donar 
resposta a una necessitat real 
que hi ha a la societat i a la 
professió”, diu Daussà.  

Tenint en compte la 
demanda real de formació en 
l’àmbit de l’art dramàtic, l’Insti-
tut del Teatre ha creat tres post-
graus que estrena aquest curs. 
“Dos d’aquests, el de Teatre i 
Educació i el de Moviment i 
Educació, tenen l’objectiu de 
donar eines de teatre i de movi-
ment per poder-les aplicar en 
els processos pedagògics. Està 
pensat tant per a professors com 
per a actors”, explica Daussà. El 
tercer postgrau és Relats 
Urbans, que l’Institut ha creat 
juntament amb el Museu d’His-
tòria de Barcelona (Muhba). Es 
tracta d’un curs concebut per 
formar experts en la ideació i 
interpretació d’itineraris histò-
rics urbans. “És sobre la història 
urbana, el patrimoni, el turisme 
cultural i l’art dramàtic. És únic 
al nostre país i va adreçat a 
turistòlegs, historiadors, histo-
riadors de l’art, guies turístics, 
gestors culturals, tècnics en 
patrimoni, actors, directors i 
dramaturgs –comenta Daussà–. 
Aquest postgrau ha sorgit per-
què hem detectat la necessitat 
d’una nova professió”. 
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A més d’aquests nous estudis 
de postgrau, Daussà explica 
que, si tot va bé, l’any que ve ofe-
riran dos màsters universitaris 
més. Un d’arts escèniques apli-
cades, per treballar amb grups 
amb risc d’exclusió social i un 
altre de creació escènica con-
temporània per reflexionar 
sobre el procés de les creacions 
híbrides, que combinen dife-
rents disciplines artístiques. 
“Volem anar més enllà de for-
mar actors i ballarins, ja que el 
món de la interpretació és molt 
més complex i creiem que cada 
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vegada és més important l’espe-
cialització –diu Daussà–, i nos-
altres com a centre de formació 
teatral de referència a Catalu-
nya tenim la responsabilitat de 
detectar quines són les noves 
necessitats i donar respostes a 
través de noves formacions”. 

Crea el teu propi  
projecte teatral 
Pel que fa als estudis de 
postgrau relacionats amb el 
teatre, també hi ha els 
anomenats cursos 
d’especialització que realitzen 

algunes escoles privades d’art 
dramàtic i que consten de 
menys hores que un postgrau o 
un màster. El Col·legi del 
Teatre de Barcelona n’és un 
exemple, ja que enguany 
estrena dos cursos 
d’especialització: Producció: 
Creem una Nova Companyia i 
Direcció Teatral i Entorn 
Professional. “Estan pensats 
sobretot per a actors que volen 
muntar el seu propi projecte”, 
diu Gisela Krenn, responsable 
de postgraus i professora del 
Col·legi del Teatre. “Amb la 
situació econòmica i social 
actual, hi ha una gran quantitat 
de gent jove que opta per 
muntar la seva pròpia 
companyia i per això és 
important tenir coneixements 
de producció o de direcció, tot i 
que no fa falta ser un expert en 
la matèria”, diu Krenn.  

Els dos cursos d’especialitza-
ció, que són de títol propi, es fan 
d’octubre a febrer i per accedir-
hi cal presentar el currículum. 
Tot i que és necessària la forma-
ció prèvia, no cal tenir un títol 
concret, són els professors els 
que valoren la trajectòria de 
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cada estudiant. No només estan 
pensats per a actors, també per 
a professionals d’altres discipli-
nes artístiques com la dansa. En 
el de direcció també hi poden 
accedir persones del món de 
l’escriptura. “Nosaltres hem 
apostat per professors joves 
però que ja fa temps que estan 
en el mercat laboral. Volem que 
estiguin a prop dels alumnes i 
que coneguin el món laboral 
actual de primera mà perquè 
l’estan vivint –explica Krenn–. 
L’objectiu no és fer una gran 
producció al Teatre Nacional, 
sinó descobrir què passa abans 
d’arribar aquí. Està enfocat a 
productes de petit format,  
alternatius”. 

Treballar amb directors  
de cinema 
Un altre cas és el d’El Timbal, 
una escola d’art dramàtic de 
Barcelona que ja fa nou anys 
que ofereix un curs 
d’especialització en 
Interpretació en Cinema i 
Televisió. “Ens va semblar que 
era interessant que un cop els 
alumnes ja tinguessin les bases 
teatrals les aprenguessin a 
aplicar a altres formats, com el 
cinema i la televisió”, diu 
Montse Bernad, coordinadora 

d’aquest curs, que també 
comenta que el seu principal 
objectiu és acostar els alumnes 
a la realitat laboral. “Hi ha 
classes impartides per 
professors convidats, per 
directors de cine i, aquest any, 
com a novetat, també vindran 
actors professionals a explicar 
la seva experiència”, diu 
Bernad. En aquest curs 
d’especialització hi participen 
directors de cinema com 
Joaquim Oristrell, Agustí 
Villaronga, Judith Colell o Cesc 
Gay i directors de càsting com 
Pep Armengol. “Els alumnes 
treballen amb directors reals i 
així es preparen per enfrontar-
se a un càsting o a una futura 
feina –diu Bernad–. A més, hi 
ha un benefici secundari, que 
són els contactes que fan. Hi ha 
alumnes que després han 
treballat amb algun d’aquests 
directors”. El postgrau, que 
dura tot un any, ha funcionat 
molt bé fins ara, segons 
Bernad, i l’han cursat alumnes 
de moltes escoles diferents. 
“Crec que els estudis de 
postgrau són cada vegada més 
importants i sobretot en 
l’àmbit del teatre, ja que és una 
professió en la qual t’estàs 
formant tota la vida”.
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Dues imatges relatives als nous cursos de postgrau: a dalt, el de 
Relats Urbans; a baix, Teatre i Educació. FOTOS: JAVIER ODUBER I IT 


