
PROJECTE VACA ET CONVIDA A: 
 

SHAKESPEARE A MÀ 

 
 

 

Treball de text i personatges 

Presentació en públic d’una peça col·lectiva a la Mostra Novembre Vaca 2016 

 

Shakespeare ens dona un suport infal·lible per    entrenar l’escolta i  aprendre a 

reconèixer el ritme intern del text. Una oportunitat per descobrir com la humanitat de 

l’actor i el personatge són indivisibles, per aprendre com revelar l’emoció a través de la 

paraula, poètica i dialogada.   

 

FORMACIÓ, DIRECCIÓ I DRAMATÚRGIA: 

Marta Momblant i Gemma Julià 

 

 

QUI: 

Adreçat a dones professionals o estudiants de qualsevol art escènica (teatre, dansa, 

performance...)  interessades en millorar el seu domini de la paraula escènica.  

 

DATES I HORARI: 

Del 7 d’octubre al 29 de novembre 

Tots els divendres de 10 a 14 

Assajos generals el cap de setmana del 26 i 27 de novembre 

Presentació el 29 de novembre 

 

LLOC: 

Casal de Barri Folch i Torres 

C/ de la Reina Amàlia 31 

 

APORTACIÓ: 

Projecte produït per l’Associació Projecte Vaca. 

Tarifa de 50€ per les candidates no sòcies. 

 

Per a més informació e inscripcions:  

cialaprodigiosa@gmail.com             639 977 418 

Enviar currículum amb breu carta de motivació 

mailto:cialaprodigiosa@gmail.com


 

El procés de treball  es desenvoluparà en tres etapes: 

Durant el primer mes  les líders del procés oferiran textos extrets de Shakespeare (rols 

masculins i femenins)  en els que treballaran simultàniament totes les participants. 

Explorarem com donar vida a la paraula, com fer-se-la única per a cada intèrpret i 

projectar-la al públic a través de l’energia, les tensions escèniques i, sobretot, la veu,  

entesa com una capacitat que implica tot el nostre cos, en la seva totalitat psíquica i 

física:  Paraula en acció/L’acció de la paraula. 

 

En la segona etapa, cada participant disposarà d’un text (micro-escena dialogada o  

monòleg) adequat al seu perfil i experiència que treballarà de forma continuada i en la 

llengua que prefereixi. En aquest procés hi haurà implícit el treball d’anàlisi del text i el 

personatge.  

 

Les darreres sessions serviran per assajar la dramatúrgia i posada en escena que 

embolcallarà en un tot col·lectiu el treball individual, en una proposta sòlida i eficaç. 

Les responsables d'aquesta dramatúrgia i direcció escènica desenvoluparem un 

espectacle contemporani, auster i minimalista de petit format, on la prioritat 

absoluta serà afavorir el treball i la confiança de les intèrprets. 

 

 

 

En la línia de treball que ha caracteritzat Projecte Vaca al llarg dels seus 17 anys de 

trajectòria volem explorar els personatges del gran dramaturg Elisabetià, tant  

masculins com femenins, des d’una exclusiva sensibilitat femenina i contemporània. 

Treure partit de l’energia i la dinàmica que genera un grup de treball de dones 

escèniques. 

 

 

 

Per tal de donar el màxim d’atenció individualitzada i alhora mantenir una bona 

dinàmica de grup les dues líders del grup serem presents a totes les sessions. 

Combinarem el treball amb tot el grup, en petits grups i individualment. Volem fer un 

vestit a mida, és a dir, donar els recursos més adients per a que cada participant 

pugui fiançar el seu talent i entrenar les seves febleses .  

 

Totes i cada una de les participants acabarà aquest projecte amb un monòleg o micro-

escena ben treballada i de la que podran disposar posteriorment de manera 

autònoma. 

 

 



 

 

 

 

 

Marta Momblant 

Directora d'escena i Dramaturga.  

Des del 1991 ha dirigit més d'una vintena de 

produccions en Català, Castellà i Anglès. Teatre 

de text i Òpera. És llicenciada en Hª de l'Art per 

la UB amb Postgrau en Performing Arts a 

Middlesex Universitty of London. Va viure i 

treballar per a l'escena Londinenca durant cinc 

anys formant companyies internacionals que 

dramatitzava i dirigia en llengua anglesa amb 

gran èxit de públic i crítica. Ha publicat tant 

narrativa com dramatúrgia original que també 

s'ha estrenat en escena. Com a pedagoga s'ha 

especialitzat en la formació del treball de text 

pels intèrprets. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemma Julià 

Actriu, Directora i Dramaturga. 

És llicenciada en interpretació per l’Institut 

del Teatre i en Psicologia per la UAB. 

Continua la seva formació i treballa com 

actriu durant tres anys a Nova York.  

En la seva trajectòria professional combina 

les feines com a creadora amb la pedagogia 

teatral, en destaca la seva tasca com a 

mestra d’interpretació en Escoles d’Arts 

Escèniques. En l’àrea de la formació per 

adults s’especialitza en habilitats 

comunicatives. 

 


