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“Madurem el dia en que riem veritablement de nosaltres mateixos/mateixes.” 
Albert Einstein 
 
Com provoquem el riure d’algú altre? 
De quina manera utilitzem l’humor? 
El riure i l’alegria té quelcom a veure amb el benestar de 
l’actriu/actor i també de l’espectador? 
Quan i perquè el riure i l’humor ens transformen ? 
 

Enfocat al desenvolupament de la comicitat i l’humor a escena, 
partirem d’improvisacions per treballar l'escolta col·lectiva, el 
ritme i el temps còmic. 
Indagarem allò que ens fa riure i ens fa vibrar positivament, 
investigarem l'espai escènic i com moure'ns dins d'aquest i 
potenciarem la imaginació i la creativitat. 

 
CONTINGUTS 

● Consciència espacial i corporal 

● Ritme  

● Sensibilitat escènica  

● Creació col·lectiva 

● Creació de personatges 
● Desinhibició, complicitat i creativitat 

● Manipulació d’objectes 
 

Curs a càrrec d’ Aïna R. Marès, formada a l’escola Jacques 
Lecoq de París. Ha ampliat els seus coneixements en 
diferents stages: manipulació d’objectes amb la 
companyia Philippe Genty, màscara i moviment amb 
Yasuyo Mochizuchi, Paola Rizza i Norman Taylor, veu amb 
David Schavelzon i tècnica Alexander amb Evelynne 
Bonneaud. 
Actualment docent a l’Escola Universitària ERAM, ha 
col·laborat com ajudant de direcció en l’espectacle Zoom! 
de JCorona, en la direcció d’actors en l’espectacle La 
Caixeta de la companyia Holoqué, Fira Tàrrega 2019. 

També ha col·laborat en assessorament de cos i gest en l’espectacle Cinema d’Escenaris 
Especials el 2017. Ha format part de la creació Si au si de la Companyia La Gran Troupe, 
Temporada Alta 2016 i de la companyia Melondrum Teatre, on ha actuat amb exalumnes de 
l’escola Lecoq.  
 

Curs intensiu (10h): dissabtes de 10h a 13h i de 14.30h a 17.30h i diumenge de 
10h a 14h 

3 opcions: 29 i 30 de gener, 19 i 20 de febrer i 19 i 20 de març 
Preu: 90€ cada grup intensiu 


