
 
 

 
 

1 

 
Curs «Interpretar, dirigir o escriure 

des de l’escena» 

 

Barcelona, del 20 al 23 de maig de 2019 
 

Organitzat per: 
 

   
 

 
 
 

 

DESTINATARIS: 

Dramaturgs/gues, escriptors/es, directors/es d’escena i actors i actius interessats en el 

procés de creació en viu tant del text teatral com de la seva posada en escena i 

interpretació. 

 
OBJECTIUS: 

- Considerar el treball teatral com un tot susceptible de multiplicar les possibilitats a 

l’hora de crear, ja sigui en la faceta de l’escriptura, la direcció o la interpretació.  

- Proporcionar als participants les eines creatives per escriure, dirigir o interpretar 

textos teatrals des d’una iniciativa inconscient i orgànica, tot incentivant la capacitat 

de sorpresa i potenciant l’espontaneïtat. 
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CONTINGUTS: 

 

- Anàlisi teòrica de propostes d’escriptura en escena, des de Molière i Shakespeare fins 

a Dario Fo i Albert Boadella.  

- Consideració del text com a punt d’arribada i no com a punt de partida.  

- Exercicis pràctics d’escriptura, direcció i interpretació a partir de l’impuls inconscient i 

orgànic.  

- Posada en pràctica de l’escriptura, la direcció i la interpretació a partir de les escenes 

creades al taller, així com de les propostes aportades pels participants. 

 
 
PROFESSOR: 
  

Santiago Sánchez 

Actor, autor i director teatral de llarga trajectòria, va començar la seva carrera als anys 

vuitanta dirigint Mort accidental d’un anarquista, de Dario Fo. En aquella època també va 

actuar amb Els Joglars i el Teatre Estable del País Valencià sota les ordres d’Albert Boadella.  

A començament dels anys noranta va introduir a l’Estat espanyol la improvisació teatral i va 

crear amb Michel López l’espectacle Imprebís, que s’ha estrenat a 18 països i ha superat les 

2.000 representacions. El 1995 va participar a l’illa d’Elba (Itàlia) en la creació d’ALEA (centre 

de recerca sobre l’art de la improvisació), que aplega artistes d’Itàlia, França, Canadà, 

Portugal, Suïssa, Bèlgica i Espanya. 

Ha dirigit més de 30 obres, entre les quals destaquen títols com El Quixot, de Cervantes, en 

una adaptació amb Juan Margallo; Calígula, d’Albert Camus; Galileu, de Bertolt Brecht; 

L’oncle Vània, d’Anton Txèkhov, o Un obús al cor, de Wajdi Mouawad. Ha estat professor 

convidat de l’Institut del Teatre d’Astúries, la Universitat de Salamanca o la Universitat 

Internacional Menéndez Pelayo de Santander, i ha impartit nombrosos tallers a Espanya, 

Amèrica del Sud i Àfrica. Ha dirigit muntatges lírics com ara La boda y el baile de Luis Alonso, 

per al Teatro Nacional de la Zarzuela, o Pensares de Rocinante, a l’Auditori Nacional.  
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Va estar nominat al Premi Valle Inclán de Teatre per la seva direcció al Teatro María 

Guerrero de Transición, sobre el president Adolfo Suárez, i va tornar a ser finalista d’aquest 

guardó per Decamerón negro i La Crazy Class, obres de la seva companyia, L’Om Imprebís. 

Per al CDN va crear Aquiles y Pentesilea, de Lourdes Ortiz. 

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb premis com l’Ercilla de Bilbao o el de les Arts 

Escèniques de la Generalitat per Galileu; el Premi Rojas de Toledo per la direcció de Don 

Juan; el premi al personatge de l’any de la Fundació Carolina Torres per la direcció d’El 

Quixot, o els premis de l’Associació d’Espectadors de Palma de Mallorca i del Públic del 

Festival Centreamericà d’El Salvador per Imprebís. 

És membre fundador de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya i membre del Consell 

Territorial de la SGAE a València, i ha estat guardonat amb la Medalla de l’Associació de 

Directors d’Escena d’Espanya (ADE), entitat de la qual forma part del Consell Consultiu. 

També ha rebut la Medalla d’Honor del Centre Llatinoamericà de Creació i Investigació 

Teatral (CELCIT) per la seva contribució a la difusió del teatre hispanoamericà. 

 
 
 

DATA, HORARI, DURADA I LLOC D’IMPARTICIÓ: 
 

BARCELONA  
Data: del 20 al 23 de maig de 2019 
Horari: de 9.30 h a 14.30 h  
Durada: 20 hores 
Lloc: Espai Club. Seu de la SGAE a Catalunya. Passeig de Colom, 6 – 08002 Barcelona 
 

MATRÍCULES: 
 

 ALUMNES NOUS ANTICS ALUMNES SOCIS SGAE  

Cost del curs 80 € 60 € 40 € 
 
 

SELECCIÓ DELS ALUMNES: 
 

S’escolliran 10 participants. La inscripció al curs s’ha de fer en línia a través del web de la 

Fundació SGAE (www.fundacionsgae.org), des de la pàgina informativa del curs, i els 
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candidats hauran d’enviar a la Fundació SGAE (sperez@fundacionsgae.org) una carta de 

motivacions i el currículum. 

El termini per a la presentació de tota la documentació requerida finalitza el 17 de maig de 

2019. 

 

INFORMACIÓ: 
 

BARCELONA 
Fundació SGAE 
Sílvia Pérez  
Tel. 93 268 90 00 ext. 2234  
sperez@fundacionsgae.org  
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es  
www.sgae.cat  
 
 
NOTA: La Fundació SGAE es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte del programa si 
les circumstàncies així ho requereixen.  
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