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Aquest és un curs d’iniciació a l’escriptura teatral, de coneixement de les seves principals eines, metodologies i 

estructures i una aproximació a les possibilitats de poètiques, gèneres i estils.  
 

 
 

Cada sessió combinarà una part teòrica, derivada de la lectura d’un text teatral que serà motiu d’anàlisi i que 
servirà per plantejar exercicis pràctics per resoldre de cara a la següent sessió. Per cada una de les sessions, es 
facilitaran els materials de lectura als participants. En la tria de lectures es prioritzen  textos teatrals 
contemporanis (dels darrers trenta-quaranta anys a excepció de les sessions destinades a dramatúrgies, 
adaptacions, patrimoni i tradició dramatúrgica). 
 
Continguts del curs 
 

El programa del curs inclou els següents punts: 
 

- Introducció a l’escriptura teatral: alguns conceptes bàsics. 
- Paraula, rèplica i diàleg: la paraula com acció teatral i la rèplica com a signe i motor de relacions 

humanes, rols i jerarquies. 
- Textos per un únic intèrpret / Textos de diversos personatges amb estructures monologades. 
- El temps com a eina i dispositiu dramatúrgic. L’espai com a eina i dispositiu dramatúrgic. 
- Construcció de personatges. 
- Subtext, espai latent i personatges absents. 
- Teatre, realitat, actualitat i relats del jo: ficció a partir de la realitat, teatre documental i autoficció. 
- Realitat sense realisme:codi, convenció i la recerca de poètiques no naturalistes. 
- Relat i gènere.  
- Reescriptura a partir de materials existents: dramatúrgia, adaptació i versió. 
- Patrimoni: com relacionar-nos amb la nostra pròpia tradició dramatúrgica. 

 
Curs a càrrec de:  

Josep Maria Miró (Prats de Lluçanès, 1977). Autor de Restos del fulgor 

nocturno(2021), El cos més bonic que s’haurà trobat mai en aquest lloc (2020. 
XLV Premi Born), L’habitació blanca (2020), Temps salvatge (2017. XXII Premi 
Max), Olvidémonos de ser turistas (2017), Cúbit (2016), La travessia (2015. Premi 
Frederic Roda – XLV Nit de les lletres catalanes), Obac (2014. Finalista XL Premi 
Born), Estripar la terra (2013. Premi Autor exprés), Fum (2012), NeriumPark 

(2012. Premi Jaume Vidal i Alcover), El principi d’Arquimedes (2011. XXXVI 
Premi Born), Gang Bang (2010-11. Projecte T6 – Teatre Nacional de 

Catalunya), La dona que perdia tots els avions (2009. XXXIV Premi Born) i de les dramatúrgies Els homes i els 

dies (2021), L’amic retrobat (2019), Neus Català (2015), Esperança Dinamita (2015) o Com si entrés en una 

pàtria (2010). Les seves obres s’han traduït a més de vint llengües i se n’han fet més d’un centenar d’estrenes a 
tot el món. Ha publicat en editorials com Arola, Comanegra o Món de llibres (Catalunya), Antígona, Artezblai i 
la Fundación Autor de l’SGAE (Espanya), ÉditionsTheatrales(França), CuePress (Itàlia), Alarcos (Cuba), 
EdiçôesCândidoBrasileiro (Brasil), TR Warszawa (Polònia), GITIS Publishing House (Rússia), Paso del Gato 
(Méxic), KapaEkdotiki (Grècia) o la històrica editorial Losada (Argentina), convertint-se en el primer autor 
català que entra en el catàleg de la prestigiosa col·lecció Gran Teatro.  
 
 

Curs intensiu de setembre a novembre. Dimarts de 19 a 22h 
Del 21 de setembre al 30 de novembre. 

Preu: 200€  


