TALLER DE
TEATRE DE LES OPRIMIDES
* * *
Teatre per a la transformació social

"El teatre naix quan l’èsser humà descobreix que pot observar-se
a si mateix; a partir d’aquest descobriment comença a inventar
altres maneres d’actuar. Mirant-se compren que és, descobreix el
que no és i imagina els que pot art arribar a ser.”
(Augusto Boal)

En aquest taller proposem una introducció vivencial i teòrica al Teatre de les Oprimides
mitjançant alguns dels seus jocs i tècniques, conèixer les seves bases ètiques i filosòfiques i
entrenar i expandir la nostra capacitat expressiva i creativa com a potencial generador de
noves realitats.
El Teatre de les Oprimides (TO) és una metodologia, una pràctica artística i pedagògica que
es fonamenta en l’ètica i la solidaritat, sistematitzada per Augusto Boal (Brasil) a partir dels
anys 60. Una ferramenta per a la comprensió i recerca d'alternatives a conflictes socials i
interpersonals que proposa Humanitzar la Humanitat, fent un anàlisi del passat en el present
per a inventar conjuntament el futur que desitgem.
Aquesta eina ens permet identificar i prendre consciència de les estructures socials, de les
etiquetes, els estereotips i les opressions que no ens deixen ser qui realment som. Prendre
consciència obri la possibilitat de modificar, canviar i transformar allò que veiem, aleshores el
TEATRE se’ns ofereix COM A PLATAFORMA D'ASSAIG PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL.

METODOLOGIA
Mitjançant Exercicis i Jocs per a desmecanitzar el cos i activar els sentits, introduint-nos en el
Teatre Imatge per a reflexionar sobre les situacions d'opressió i injustícia que el grup
identifica com a comuns; utilitzarem exercicis estètics per a experimentar la nostra capacitat
transformadora i posar-la en pràctica amb la creació d'una escena de Teatre Fòrum. Amb
aquesta tècnica el públic es converteix en protagonista: se li convida a provar en escena altres
propostes per a que la situació de conflicte es transforme.
La metodologia del TO es nodreix del Teatre Popular i de la Pedagogia de l’Oprimit (Paulo
Freire). Una clau és la utilització de la Maièutica: preguntes que estimulen respostes diverses
davant la realitat desitjada i que provoquen noves preguntes: qüestionar el quotidià i allò que
el genera.

OBJECTIUS
Tractarem de generar un espai per a la contracultura, a favor del diàleg i la creativitat, amb
l’objectiu d’exercitar el pensament polític, social i estètic; ho farem activant les nostres
capacitats de comprensió i expressió i promovent el trasllat d’aquestes experiències de
participació i creació col·lectiva als processos de la vida quotidiana i/o professional.
Per aquesta proposta, els objectius que ens marquem són els següents:
 Oferir un apropament vivencial a les bases ètiques i filosòfiques del TO
 Capacitar en l'ús i maneig de l'arsenal de tècniques i eines del TO
 Despertar la capacitat de pensar sensitivament i reapropiar-se corporalment, entrenant els
diferents llenguatges expressius.
 Generar un espai de confiança, seguretat i cohesió grupal, per a l'apoderament dels
processos vitals, tant personals com col·lectius.
 Entrenar en el diàleg, la reflexió crítica i col·lectiva.
 Explorar estratègies alternatives davant situacions d'opressió comuns al grup.
 Facilitar tècniques per dur a terme un procés de creació teatral i concretament de Teatre
Fòrum.
 Multiplicar la metodologia del Teatre de les Oprimides

CULTURA CRÍTICA
Cultura Crítica som un col·lectiu que treballa la metodologia del Teatre de l’Oprimit, des del
2012 portem desenvolupant la nostra tasca amb diversos col·lectius: persones en procés de
desintoxicació, persones amb diversitat funcional, persones relacionades amb salut mental,
grups de consum, dones, jòvens, professorat, educadores socials, actors i actrius... i persones
interessades en el TO.
Participem en projectes amb la Universitat de València (Jornades Diàlegs des del Cos) i amb la
Universitat Jaume I de Castelló (Creació de Teatre Fòrum al Màster de Conflicte i Pau), així com
amb diferents ajuntaments com Vila-real, Ontinyent, Burjassot o Castelló i múltiples
organitzacions com la ONG’s Assemblea de Cooperació per la Pau, la ONG Intermon-Oxfam,
Fundació Primavera per la Salut Mental, ATENEU Dany cerebral adquirit, Centre de dia Luís
Alcanyís, Casa de la Dona, CEFIRE o FAVECTA.
Hem organitzat dos edicions de Jornades de Teatre de l’Oprimit de Vila-real, el primer
encontre estatal d’aquesta modalitat teatral. Un encontre farcit de tallers, conferències i
representacions de teatre fòrums on apropem el teatre de l’oprimit a la ciutadania i fem una
tasca de multiplicació de la metodologia.
El col·lectiu Cultura Crítica està vinculat a la companyia TEATRE DE CAIXÓ, que representa el
teatre fòrum COM QUEDEM? Sobre com construïm les nostres relacions en l'adolescència.

ELS PONENTS
Marc Escrig Escrig: Actor, pedagog teatral, facilitador de grups i membre de la companyia
Teatre de Caixó. Descobreix el teatre en l’Aula de Teatre Carles Pons de la UJI i decideix formarse professionalment, primer en Barcelona, en l’Escola La Riereta, on cursa el seu pla d’estudis i
en l’Escola Berty Tovias, on cursa l’stage El viatge de Lecoq; més tard en València, cursa el
Acting Research and Training Studio i el postgrau de Pedagogía Teatral i Teatre Aplicat de la
Universitat de València (UV). En l'àmbit dramatúrgic ha cursat tallers amb Paco Zarzoso, Gabi
Ochoa, Edgar Chías i Eusebio Calonge. Crea la companyia Teatre de Caixó i comença a donar
cos a les seues creacions, destacant el monòleg dramàtic 'Dalí, salvador de si mateix' i
l’espectacle de divulgació musical ‘Buscant una cançó’. Paral·lelament crea el projecte
Improplana, important la Lliga d’improvisació a la província de Castelló. També du a terme,
junta a Paula Sánchez, el projecte Cultura Crítica, on mitjançant el Teatre de les Oprimides,
treballa amb col·lectius que reivindiquen el seu lloc en la societat mitjançant el teatre. Dirigeix
i programa les Jornades de Teatre de l’Oprimit de Vila-real, la primera trobada estatal d’aquesta
modalitat teatral. A més a més, duu a terme projectes de formació per al professorat amb
tècniques dramàtiques aplicades a l’aula. Està format com a facilitador de grups mitjançant el
IFFACE i a cursat el Màster en DBM (Developmental Behavioural Modelling) a la UV. També
compon cançons per a diversos grups com ara el grup de rock progressiu Dry River.
Paula Sánchez García: Treballadora social, pallassa i actriu especialitzada en Teatre en la
Intervenció social (Forn de Teatre Patothom, Barcelona) formada amb diferents practicants i
multiplicadors de Teatre de les Oprimides (TO) del context internacional des de 2009. Des de
2013 estudia Facilitació de Grups, Eines per a l’Empatia i Comunicació No Violenta. Des de
2012 coordina i promou el desenvolupament de projectes per a la transformació social
mitjançant tècniques creatives i participatives: amb comunitats rurals indígenes (joves, dones i
mestres) a Guatemala i amb diferents grups, col·lectius i moviments socials al País Valencià
(Comunitat d’Aprenentatge Santiago Apóstol del Cabanyal; MOC; Escola d’Adultes a Bunyol…)
En 2013 engega juntament amb altres companyes el Laboratori de Teatre de les Oprimides de
València, centrant la seva recerca sobre la relació “Cossos i gèneres”. Coordina el col·lectiu
Cultura Crítica i forma part del grup motor que organitza la Trobada Estatal de Teatre de les
Oprimides en Espanya.

CONTACTE
Telèfon: 626231823
Mail: teatredecaixo@gmail.com i to.culturacritica@gmail.com
Webs: www.teatredecaixo.com i www.toculturacritica.com

