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2. 

1. PRE50JTACH1 

Anb la finalitat dt> :r0colzer lii! p:oe-;:;a;;aci6 i la rflzlitzacié dE'- r:tuntat

ges tPatrsls a l~s e! esses, lFs ratlles· quP segue-!xen, que s6n molt breus, pr e-

tenen de fornir algun ps indicacions quo. ¡::¡uguin ?ssPr d'utilitat. 

En lE's pàgin?s Sê>ÇÜents PS contPl:lplE>n trl:'s menes o'o> proble-n<'s: 

lBr. Quà f s i què re¡::re<senta en 1 .. 2;J!'Bnentatge dPls nois i nÒiE's 1 'pxFr

çici d~ !~activitat dramàtica?. Aquest aspecte és contemplat en Pls 

apartats s!'gon i tE'rcer. 

2on. El quert, cine<uÈ> i s!sè a¡:artats són de:stinets als pro'2lernes pràc

tics: còm organitzar-se a la classe per dur a terme una obra dp 

tE'atrEO-, còm ajudar Pls nois i elaborar un argument i cbm Pstablir 

un lligem pfectiu e-ntre 1 'activitat taatral i lrs d'altra r.1e;na c¡uP 

s 'F-fF-.ctúPn a 1 'aula. 

3er. El darreor apartat cont~ algunes idtH•.s molt concretes, potser massa, 

p~r contribuir a u~a educació tFatral dPls nois i nòies d~sprSs que 

aquBsts hagin assistit a una re;::rt>SE'iOltaciÓ com a eospeo:ctadors. 

Esperpm que us faci servei i que us hi engresqueu. 
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Dramatitzar ~s ''posar-se dintre de la pell d·un altre 

-real o im2ginari- i veure el món a través dels seus ulls, en

frontar-se amb unes situacions -també reala o im~ginàries- en 

cada una de les auals ~al respondre amb els propis recursos in

tel.lectuals, emocionals, expressius ••• n 

Una lectura lenta d·aauesta present~ci6 d'Eduard Del

gada i Maria Vilanova posa de relleu tres dimensions de l'acti

vitat dramàtica: 

• 

• 

• 

En primer lloc, consisteix en sortir dels límits habi

tuals de si mateix per re-emplaçar-se en un altre i sa

ber veure el món amb els ulls d'aauest. 

En el lÍmit no es tracta de ''fer de" sin6 ''d'~sser'' 

l'altre simbÒlicament. 

En segon lloc, consisteix en enfrontar situacions rue 

són més enllà dels marcs habituals d~acciÓ i de relació 

d~un mateix, de situar-se en l~inusual i d~acceptar-ne 

el repte. 

tinalment, consisteix a mobilitzar els propis recursos 

personals de tot ordre -intel.lectuals, emocionals, ex

pressius- per cercar les respostes a les situacions vis

cudes en la nova situaci6 -la situaci6 generada en i 

pel drama- i per elaborar aquestes respostes dea de la 

perspectiva d'allÒ nou que hom és. 

Poüar els nois i nòies en situació da treball dramàtic 

implica tota la complexitat d'aounsta operaciÓ tan simple; P.s 

proposar-los d'~sser, momentàniament un "altre", empla~at en 
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~ .. " " 1 una situacio tembe ''altra" i d RSeer-ho P ena~snt, És a dir, mo-

bilitzent tota la persona en la direcci6 d"ac~nseguir-h~, mobi-

litzant la intel.ligència, els se~timents i les cepecitets d'ex-

pressar. 

Per exhaurir totes les possib'ilitets ~ue la sit~aci6 

draMàtica ofereix a l'aprenentatge i al canvi perso~al -de les 

quals parlarem a l'apartat segDent- cal fer-ne un plantejament 

coherent amb all~ que is. En a~uest sentit, cal fer algunes pra

cissions que, com a conseqüència de 1 'anterior, poden contri

buir a donar uns perfils més concrets 2 1 'expressiÓ dramàtica. 

• 

• 

• 

L'activitat dr~màtica és una activitat creativa, i una 

activitat creativa integrada. 

Es a dir, encara que. de vegades,sigui necessari d'efectu

ar un treball de repetició, de ~emorització, allò que ha 

de ~~eveldre éE el petit proqrés aue representa cada es-

forc per crear i per recrear lss rrò~ies resoostes a la 

situeció. 

I encara més, és una resposta en la ~us s'hi·integren 

tots els nivells de la persona. 

L'activitat dramàtica és una activitat de grup • 

En ella hi ha en joc auelcom més cue l'intent de cadascú 

per depassar-se, hi ha en joc també l'esforç per comuni

car, -er teixir una xarxa d'interrelaci6 en la oue all~ 

que és produ!t h~ és per tots i entremig de tots, 

en 1 'espai simbòlic -i real alhora- de l'intercan~i. 

L'activitat dramàtica és expressiÓ i, per tant, na ée 

exhibició. 

En 1 'extrem, hom pot afirmar nue l'exhibició anihila 

1 'expressi6 
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3. L'ACTIVITAT DRA!Yi.~TICA I L'APRENENTATGE. 

Dramatitzar és una activitat natural i necessària de les 

persones. Reposa en la naturalesa de 1 'home la capacitat d'esca

par de la seva prÒpia existència, per una estona, i passar a 1 'ex 

periència d'un altre aprenent de les situacions en nuà viu. 

Pels nens, és ~n mitj~ d'aprenentatge; en alguns momento 

del seu desenvolupament, el més important. Ee un mecanisme d'ei

xamplament i de control de l'experiència. 

Eixamplament de l'experiència en la mesura nue el terreny 

da l'imaginari 1 del simbòlic s'extenen fins molt més enllà dels 

límits de l'entorn quotidià. 

Control de l'experiència en la mAsure que, repetint en 

les accimns de joc a de drama aquelles situacions nue són poc 

susceptibles d'una assimilació immediata, el nan les deforma i/o 

le$ dossifica per a fer-les progressivament assimilables en les 

seves dimensions reals. 

cinc 
A l'entorn dels ••• anys -dos de menys, dos de més- el 

joc simbÒlic és una expressió pura, i sorgida de dinamismes nue 

no han estat dictats per pautes culturals esrec!fioues, d'all~ 

que fins aqu! hem anomenat dramatització; els nens de nuatre a 

set fan dramatització sense pen~r-s'hm en una gran part dels 

seus jocs. (s més tard que han de decidir-ho. En els jocs oim

bÒlics as posen en pràctica els mateixos mecanismee d'eixampla

ment i da control da l'experiència rua en el joc dramàtic: hom 

viu metafòricament allò nue vol viure, hom reviu allò nue no ha 

estat encera suficientment assimilat, hom comparteix i hom comu

nica tot aixÒ als altre~ ••• 
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Ar.uest exercici -instintiu?- és d'una ri~ussa extraordi-
niria 1 contribueix a l'enti~uiment ¿a tots els nivells de la 
personalitat: 

• 

• 

• 

• 

arodueix un efecte de cat2rsi, de desc2rreg2 de les ten
sions i de resituació dels conflictes, 

permet una as~imilaci6 en profunditAt de l'experi~ncia 
viscuda, en allh que t~ de traum~tic, 

facilita la descoberta de si m3teix i la recerca de l'au-
tenticitat personal, 

i al trob2ment de les arrels de la seguredat en sí ma
teix, una seguredat basada en les dimensions reals de la 
prÒpia persona i no en auimeres, 

A un altre nivell, comporta un camp molt extens d'apra-
nsntatges: 

• 

• 

permet l'elaboració d'una multiplicitat de llenguatges, 
amb el que aixÒ vol dir d'estris de ccmarensiÓ de la rea
litat i d'estris d·expressi6: els llenguatges del cos, 

\ 
del gest, de la paraula, de la veu, del sò, de la músi-
ca, del ritme, de la llum ••• 

exigeix el desenvolupament d'habilitate concretes: engi
ny per a treballar amb recutsoa migrate, imaginació, me
mòria, comprensió de ~ituaciona complexes, afirmació de 
la capacitat creativa ••• 
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Esbossem en aquest apartat els p2ssos -tots els passos 

possibles- en la c~nesi d'un muntatge. El fet d~excosar-los 

tots nc vol P&S dir aue s'hagin de saguir sempre, sin6 nue cal 

tenir en compte aue es tracta de p~ssos necessaris i, cas de no 

efectuar-los amb el grup de nois i nòiee, s'han de suPlir d'al-

guna manera. 

Són els segUents: 

ler. Presentació al grup de l'activitat dramàtica -cas oua 
no en tingui experiència Prèvia-. Si el grup ja hi hR 
treballat, es tracta de reunir i d'actualitzar l'ex
periència que en té. 

2on. Propos1ci6 del m~tode de treball e emprar -aus ~s el 
que es desengruna en els passos següents-. 

3er. Recerca del contingut del muntatge: 

• 

• 

• 

• 

Elecci6 d'una tem~tica a treballar 

Elaboració d'un guió aue reflexi anuesta temàtice 
tal com la viuen els nois: 

• 

• 

• 

recull i elaboració en grup de 1 "experiència 
que en tenen i de las hipòtesis o imagina-
cions que hi sobreposen 

ordenació i sistematització d'anuests elements 
d"experiència. 

redacció del guió: un primer pas és aus els 
nois aue ho vulguin n"eabossin propostes i 
que aquestes siguin discutides pel grup; el 
segon pas és la redacciÓ definitiva del guió 
encomanat a un petit grup i a l"anim?.dor. 

Traducció del guió escrit del muntatge a les for
mes pròpies de 1 "acció dram2tica. 

Cal fer cÒpies del guió perauè pugui ésser memorit
zat. 

4rt. Repartiment de les feines: actora, direcció, esceno
grafia, il.luminaciÓt construcciÓ decorats i vestua-
ri .... 



sè. Els diferents çrups treballen independentment i es fa 
servir una reuni6 pari~dica per comnrov~r com avença 
tot. 

A mesura cue els elements matArials sdn a punt -ves
tuari, objectes, decorats-, s;incorporen els assaigs. 

8. 

En els assaigs, cal prestar etenci6 al m~xim nombre pos
sible d'elements dels següents: 

• 

• 

• 

expressi6 del cos: fluidesa dels moviment~, ~s del 
propi cos, moviment en !;espai, e~uilibri de Iee 
formes, respiracid, relaxament, concentraci6, auto-

. . 
perçepClOo 

expressió•oral: els sons, les pAraules -la dicció-, 
les frases, els tons, la memoritzaciÓ del text, 

exoressió dramàtica: incorporar els personatges, 
respondre a les situacions. 

En la confecció dels elements material~, hom pot se
guir un proc6s semblant el de l'elaboraci6 del gui6: 

• 

• 

• 

projectes presentats per nui vol dibuixar esbossos, 

discu~sió en grup i elecció d'anuell oue recull mi
llor l'imaginari del grup i el tò de la situació 
a expressar, 

fer 1 'encàrrec definitiu a un petit gruo • 

6è. Els assaigs són molt més r,ue repeticions: són un pro
cés de creació continuada en el nual allò nue importa 
és el millorament del punt de partenra. 

El muntatne definit~u pot ~sser forra diferent del pro
jecte incicial, i ho ha de ser per anar bé. 
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En Fl ces ~uP he~ es drcideixi a tirer pn~evEnt amb els n~is i nbi~s ds 

la class~ la pr~;araci6 d'un muntatge tFatral compnçant p~l principi, ls a dir, 

bi preu "b6'" com per éf'ixar-ne satisf!?:;s E>ls autcrs. 

En acuest s!'ntit poden rE'sultar útils elgunt>S indicecions de Vladüür 

eral i he arribat a dete:r;;.inar Un<:. f'Structura molt simple qUB Fs ç.~::iro:b~ sem-

p:-El presr-nt en !?l proc~s dti'lS contPs tct ordf'nent-los de tal r..anPra ~ue. ?1 fi-

Els p2ssos quP configurEm E'l pr oc~ s d ~un conte s6n F ls SE'gÜents: 

lar. DFscripci6 d'una situaci6 dp oertPnca ("hi havia una vegada ••• "). 

Aquesta situació sol ~ssar fàcilment iCentificable i els contes la ca

ract~ritzen amb fidelitat dF dBtalls ("una nena que li dFien CaputxE'ta 

VE'rr.H>lla prrauP ls. seva mare n'hi havia fet una; ac¡ue>sta nt:ma vivia amb 

els seus pares a ••• ") 

Una part òels caracters de la situaci6 en la qual s J.nicl.a el conta !s 

rPlativa als conflictes potencials qu~ s6n continguts ~n la pròpia si

tuació. Una altra part, molt important, és òrstinada a subratllar quin 

6s 1 'pou-ilibri propi d'aqueste. situació. 

2on. Aparició d& ¡;roblprnes ("rls spus pares no Pls podiP.n donar mpjar p<1rquè 

Pren molt pobres; tant ho ere.n quE< un dia vareon dFcidir de d¡;;ixar els 

nens e.l bosc -Ton i Guidr.-"). 

Els probhmes són tals que trenouPn 1 'FCluilibri i 1 'harmonia de la si

tuaci6 dPscrita inicielmant i cbre>n el terreny dP.l dubte i la incE>rtPsa 

re>sp~cte de>l que podrà esoevenir-ss. 

awè faran !?ls herois dt>l contp?. ¿c,u8 faria jo P-n e>l se>.u lloc?. Aques

tps són lrcs prpgunte>s ~uP e>s f2n Pls npns i la r~sposta a aquestps pre

gunt8s fs la que configura la trama ~Pl contP. 

{1) Vladimir Propp. morfologia dFl cuGnto. Ed. Fundar~Pntos. 
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'•r ~n~l~sl~ d•~r•u-~ ·r~~o· (t··~"~,.~~s p~-i'ls c•c ) 
..J,- o .::!.:."-----'-' c-.·~ "'~• ,... ____ •-v,"~"'-·' , __ J._' ~ 0 

D¿v¿nt de la situeci¿ ;=otl?mltic¿ ~u~ s~·ls ~o ~l2ntFj2t ~:s ~:·otLL~

ni~t~s c~l c~nt? ~~~~~n unFs o~cicns i ect~Rn pFt lluitar contra llè ~u 2 

Fls fs Gdvr::-s, 

3.1 O ::6 FlS p;-::;ta.çc.;.ist?s dl"l contó" .l.!uitE'n p0r t?ccn;:uerir ellè pc:-

dut i pFr r~stablir la situac!ó inicial s~nss quG, a la fi del con

te-, 0n rPsulti cep csnvi suSstancial ( "l tots varrm tornar a ésser 

fGliços com ho havien sigub se-mpre"). 

3.2 O t~ la lluita ¿pls prcta?onistps ~s una lluita orientada a millc

rer la ~~ituació 'iniciel i a P~tablir-n!?- un2. C:i:" nova ?0 la qu2l no 

s •hi t:-obin algunps de ln injust!cie>s o ,_,eills c!F 1 'an:.l"rior. 

En Pl primFr ces, E'S t:-acte dE:' contes cíclics -c;ue n·torne.n al punt 

d 'oríçen-, f'il <"1 spgon ç2s FS tracta de> cant Ps proçrrssius -ou f' Ge-pas

sr-n acuPll ¡:;unt i pn trob!"n un dP nou-. 

En tots dos cassos, ac,ut>sta f<::se rfs la que configura el~ ciFl conte, 

la tn:me cit'. le narració, 1•2rgumtmt, 1 'avl"ntura. 

4rt. D?senlle.c 

L'acció dPls protegonistt>s sol t?nir un final fPliç o b?ll (acord amb 

Pls idPals que l•han auiada). 

Acupst final, c:;;m ja ho hPm dit pot consistir en el our restebliment de 

1 ·crdrF "de se.,.pr<::." trl".ncat p;;r un atzar o pe.r la intn·v2ncié dl'! forces 

o d'agPnts malign~s o, tamb~, pot consistir l"il la cr~aci6 d'un nou or

dre e.n al qual no es puguin produir det!"rminats desastres -aquells que 

han int~ntat d'6vitar ~ls protagonistes-. 

El dPsPnllaç no ha d'RssPr n0c~ssèriam~nt fe-liç -&n Pl spntit, P~r ex&m

plF, qup un protagnistps pot rPstar sol, o malalt o desaparPgut-, pPrÒ 

h2 d·Fsspr bPll malç~at contingui tristesa. 
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6. EL TEATRE I LCS ALTRES ACTIVITATS ESCOLARS. 

En aqu~st apartat hi incloem un recull d'activitats qu~ poden for-se 

des del marc de !Ds diverses mat~ries escolars i que poden tFnir una relació 

ar.1b la ~-·osta en marxa d'un muntatge taatral a la classa. 

La finalitat d'aque~stes propostes és facilitar un bon Pnsamblatge sn-

tre el teatre i el conjunt df:ll treball de la classe, de tol manera que la pre

paració d~un muntatge pugui efBctuar-sa de manera globalitzada i s~nse repr•

sentar un afegit artificial. 

Evidentm~nt, resta al criteri de cada mestre quP és allÒ mPs adient 

per treballar amb els seus alumnes donats els interessos, els recursos, els 

dèficits i 1 'edat d'aquests .. 

a. Treballs corrasponants a l'àrea de llenguatge. 

• 

• 

Expressió oral: 

• 

• 

• 

Or,bat sobra el contingut d~ l'obra: treball de la COQprensió i de 

l'expressió orals. 

Recerca da les formes d;axpressió oral m~s adi~nts a cada personat

ge, 

Dicció • 

Expressió escrita: 

• 

• 

Aproximació als g•ner~s literaris i a les formes de l'0xpressió es

crita: difetl!lnciar la narració, ~ls di'àlegs, e-ls tre-ts deo.ls perso-

natges (el rf'trat). 

R~dacció del contingut de l'obra a muntar' sintaxi, correcció lln• 

gü!stica del taxt. 

EnriquimPnt deol vocabulari. 

Aprl!lndrl!l a Far un guió d'allÒ que as vol escriura: ordenar las idees, 

anàlisi de 1 'e!itructura d'un taxt, etc. 
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Econonia dPl muntatgF t~;:;tral: ff'r un pressup::st, cc;,trol::>r-lo. 

C1lculs partint dds consums d2 pi..nturt>s, robe, mat!,rial p<:-r a dis
fr~ssPS O PSCPfi2I'ÍS ••• 

C~lculs pbrtint d~ls FrotlP~Ps d'il.lu~inaci6, • so, t't c. 

C~lcul dp supFrfí~ies: pPr Px~mplP, supFrfici~s a ~intar pFr cons
truir t>ls escr>n;;.r.:.s, rL·ba e Nlpr.sr ptT a !Ps CisfrFsst>s. 

c. Activitats rFlativps a lPs Cièncir>s Socials. 

ConFiXP~Fnt d~l cont~xt hist~ric on s'inscriu l~cbra: infraPstructura 
matprial i PConÒmica, int~rPssos en conflictr>, paral.lPls amb la r~ali
t at actual. 

d. Activiteb; :C!>lativF·S a la Pl2stica i a la Pr¡:;tecnolonia. 

• 

• 

• 

• 

Disst>ny dPls df'-corats i rPelitzaci6 d'aqu?.stos: trt>ball c.!t> la oerspe-cti
va p<3.rtint de divPrsos avant-proj<>ctss. 

Disse.ny i confecció del vestuari. 

r,Jac;uill;:;tge i màscares, pentinats • 

Construcció dPls objectes Ot>CPssaris pf'r a la rpprPs~mtació • 

Acondicio~ampnt d~ moblPs i/o objectes v¡:;lls • 

Il.luminació: problPmes dp visibilitat i d'ambientació. 

Problem~s t~cnics de la instal.lació el~ctrica, de la bastida dels dp
corats. Ptc. 

e. Activit;:;ts rPlativ¡:;s a la Dinàmica. 

• 

• 

• 

Treball df':l mim, dt'!! geost, dels movimPnts per 1 'pscPn;:;ri (trajectòria, 
vPlocitat, ritmp ••• ). 

Possibilitat d'incorporar dancrs al nuntatge • 

Treball dP lz vru: volum, tò, modulació ••• 

Possibilitat d'incorporar cançons o instrumpntació el muntatge. 
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7. ACTIVITATS POSSIBLES DESPRE:S DE VEURE UN mUNTATGE. 

Aquestes propostes d'activitat (2) s6n p~nsades p~l cas qua els noia 

i nòies da la classe hagin visitat ~ls seus companys d~una altra escola o tó 

hagin anat al Teatu f:'\unicipal per veure algun dels muntatges de la campanya. 

Ea tracta d'activitats un xic diferents, i fins i tot disp~rsas, perb 

que poden ajudar a acabar da comprendre allÒ quo han vist 1 que poden fomentar 

el gust i la sensibilitat par les activitats dramàtiques. sOn les següents: 

• 

• 

• 

• 

• 

Conversa amb els actors" i t~cnics qua han pres part al muntatge, imme

diatament d'acabat aquest. 

Conversa, un ccp·a la classe, a propòsit de 1 'espectacle. Poden trac

tar-se temàtiques diferents; 

• 

• 

• 

Els diversos pprsonatgea: còm s6n, què pretenen, còm actúan ••• , 

p6rfil físic i/o psíquic d~ cada un, 

El conflict~ representat en l'acció dramàtica • 

Estructura da 1 ~espectacle: situació inicial-problemes o conflic

tes I opcions i riscs assumits pels protagonistes I desenllaç. 

Dibuixar els escenaris, las disfresses, l~s màscares • 

Dibuixar una escena de la representació • 

Cantar les cançons de l'obra. Ballar-ne l~s danesa • 

Joc "Liuè hagués passat si ••• 7". Pensar altres desenllaços daspr9s 

d'haver canviat alguna de les dades de l'obra, 

(2) Tretes del llibre d'Alfr~.:do mantovani "El taatro: un juego mas". Edicionllls 

Nueatra Cultura. 


