TALLER DE CREACIÓ
ESCÈNICA A PARTIR
DEL POEMA INACABAT
DE GABRIEL FERRATER

LA PROPOSTA
Un taller de creació de dues hores amb la finalitat de construir una petita peça
escènica de pocs minuts a partir d'alguns versos del Poema Inacabat de Gabriel
Ferrater. Per tal de donar a coneixer el poeta, celebrar-ne el centenari del seu
naixement i donar eines per aproximar-se a la poesia i a la creació.

A QUI VA DIRIGIT
El taller va dirgit a l'alumnat de
batxillerat de totes les especialitats.
Amb la intenció que la seva pròpia
creativitat així com la manipulació i
analisi del text del poeta, el posi en
valor i els estimuli a seguir apropantse a la poesia i la creació. I així a través
de la creació d'una peça que es pugui
escenificar, els faci coneixedors del text
i la figura de Gabriel Ferrater així com
d'algunes eines que s'utilitzen en un
procés creatiu.

COM FUNCIONA EL TALLER
DUES HORES
UN GRUP CLASSE
LECTURA, ANALISI I APROXIMACIÓ D'UN
FRAGMENT DEL POEMA INACABAT
PROPOSTA ESCÈNICA PER GRUPS GUIADA PEL
TALLERISTA
PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES I GENERACIÓ
D'UNA PROPOSTA CONJUNTA

D'ON SORGEIX EL TALLER

Aquest taller sorgeix com a complement de
la proposta escènica que va realitzar
Produccions de Lo Nostro al Teatre
Bartrina de Reus l'abril de 2021 a partir del
Poema Inacabat de Gabriel Ferrater, i amb
la
complicitat
de
Laura
Rodíguez,
professora d'arts escèniques i cap d'estudis
de l'Institut Gabriel Ferrater de Reus.

QUI IMPARTEIX EL TALLER

El taller esta impartir per l'actor i director
Pau Ferran, responsable de la
interpretació i direcció de l'obra de teatre
abans esmentada.

PAU FERRAN
INTERPRETACIÓ I DIRECCIÓ
S’ha format com actor a “Les Subsistances” de Lyon i a l’Escola de
Teatre de Reus. És llicenciat en humanitats per la Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona, completa la seva formació al Theaterwissenschaft
de la universitat de Munich i a l’Université Populaire de Lyon. Al teatre
ha estat dirigit per Alberto Díaz a El llarg dinar de Nadal (El Maldà),
per Israel Solà a Això és tot (Sala Trono) i a Al sostre (Sala Trono i
Escenari Joan Brossa), per Àngel Llàcer a La doble vida d’en John
(Teatre Condal), Els bojos del bisturí (Teatre Condal) i Molt soroll per no
res (Teatre Nacional de Catalunya), Per Marilia Samper a el Telèfon és
la teva vida (Festival Temporada Alta), entre d’altres. El 2019 crea la
seva pròpia peça Una altra nit, juntament amb Bàrbara Roig (Sala
Trono i El Maldà). En el terreny audiovisual ha participat en diferents
llargmetratges de directors com Neus Ballús o David Victori, ha
presentat el programa Kukurota al Canal Súper 3 i des de 2018 forma
part del repartiment de la sèrie Com si fos ahir produïda per TV3 i
dirigida per Sònia Sánchez.

INFORMACIÓ PEDAGÒGICA
El taller s'articula sobre el triangle percepció-reflexió-realització, present al currículum de
Batxillerat. Intervé també l'educació perceptual i de la sensibilitat, la reflexió activa sobre
aquesta percepció i la representació escènica i de l'espectacle, el desenvolupament de
capacitats expressives, creatives i comunicatives pròpies del treball individual i en grup.

Hi són presents les següents competències generals:
Competència comunicativa.
Competència en gestió i tractament de la informació.
Competència personal i interpersonal.
Competència en el coneixement i interacció amb el món.

INFORMACIÓ PEDAGÒGICA
I les següents competències específiques:
Comprensió crítica de les arts escèniques, música, teatre i dansa.
Adquirir les operatives necessàries per a la vehiculació de les ideacions i
capacitar-se per aportar obres reals i tangibles.
Realitzar representacions artístiques, escèniques i musicals.
Comprendre millor el món on l'alumnat viu, enriquir el seu llenguatge i
formació cultural.
Assolir una visió global i integrada dels distints elements que conformen la
societat i la cultura, assabentar-se de les seves relacions mútues.
Prendre consciència de la dimensió històrica i canviant de qualsevol
producció humana.

Aquest Taller es va realitzar per primera
vegada a l'institut Gabriel Ferrater de Reus
pels alumnes de segon curs del Batxillerat de
les arts escèniques el 19 d'abril de 2021

"però per sota treballava
un quest sinuós, i em portava
vers aquí, vers ara i vers tu,
i vers aquest vers que recull
(si bé se’n va com les cistelles
de les Danaides) una vella
experiència: que els anys,
com el vi, guanyen amb els anys
(fins que s’esbraven), i que el jove
és pobre perquè no té forma
d’embadalir-se amb un passat
i donar el món per perdonat
Gabriel Ferrater
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