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FESTIVAL INTERNACIONAL D'ESCOLES DE 
TEATRE – FIT 

12 al 16 de desembre a l’Institut del Teatre 
 
 
PRESENTACIÓ 
 
 
Des de l’Institut del Teatre, ens plau organitzar i acollir el primer Festival Internacional d’Escoles 
de Teatre, no solament per la qualitat de les cinc escoles convidades sinó perquè un esdeveniment 
d’aquestes característiques s’adiu perfectament amb l’esperit de la nostra institució.  
 
Vam néixer, fa poc més d’un segle, amb la voluntat de ser el centre de referència en ensenyaments 
d’arts escèniques a escala nacional. Al llarg d’aquests anys, quan les circumstàncies polítiques i 
socials ens ho han permès, hem anat construint un discurs sustentat en la transversalitat entre les 
diferents disciplines artístiques, en la recerca i la innovació, i en l’obertura a altres cultures i les 
seves diferents maneres d’entendre la creació i la pedagogia. 
 
Actualment, l’Institut del Teatre és una institució complexa que inclou una escola superior d’art 
dramàtic, un conservatori professional de dansa amb ensenyaments secundaris integrats, un 
conservatori superior de dansa, una escola de tècniques de les arts de l’espectacle, una escola de 
màsters i postgraus, i un museu-centre de documentació. Volem que ens conegueu i, sobretot, 
volem conèixer altres experiències que ens enriqueixin i ens ajudin a millorar els ensenyaments 
escènics, la cultura i la nostra societat. Serà un plaer treballar-hi plegats: benvinguts a casa vostra. 
 
Magda Puyo 
Directora general de l’Institut del Teatre 
 
 
L’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre ofereix 3 especialitats: interpretació, 
direcció escènica i dramatúrgia, i escenografia. Això ens dóna l’oportunitat d’integrar i enriquir tots 
els llenguatges teatrals, ens fa únics i és l’entorn adequat per crear noves companyies.  

Entenem la cultura i l’educació com una necessitat més que no pas com un dret. Hem de lluitar per 
aquestes necessitats creant, imaginant, provocant i interpretant cada dia, verbs que estan 
relacionats tots ells amb la creació artística. 

Fem teatre per compartir pensaments, emocions i sensacions amb el món, per sentir que som una 
part viva de la nostra societat diversa i canviant, i d’aquest temps.  

Volem compartir històries que ens xoquin i ens sacsegin, que estimulin i inspirin vides, històries 
que connectin amb la realitat i els somnis de les persones, per saber que no estem sols i intentar 
que ningú no se senti sol pel fet de ser diferent. 

Tenim per objectiu crear un espai obert on tot sigui possible, un espai imaginari que encarni la 
veritat i el compromís, capaç de transformar idees i generar reaccions. 

Una escola de teatre que sigui un lloc per compartir experiències i eines per desenvolupar la nostra 
manera d’expressar-nos en la vida. 
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El Festival Internacional d’Escoles de Teatre ofereix un punt de trobada internacional d’una banda 
per compartir coneixement i experiències relacionades amb el teatre que es fa a diferents instituts 
superiors d’art dramàtic i, de l’altra, per desenvolupar una xarxa amb les escoles de teatre líders en 
educació arreu del món, tot promovent intercanvis interculturals de caràcter artístic que 
beneficiaran tant les institucions com els participants. Per a nosaltres és un honor ser-ne els 
amfitrions. 

 
Anna Estrada i Mercè Mariné 
Directores de l’Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) 

 
  
ESCOLES PARTICIPANTS 
 
 
ACADÈMIA CENTRAL DE DRAMA 
PEQUÍN (XINA) 
  
  
L'Acadèmia Central de Drama va ser la primera institució d'educació superior de teatre de la 
República Popular de la Xina. Ara està afiliada al Ministeri d'Educació de la Xina i és considerada 
una de les millors institucions d’educació superior de teatre i arts escèniques de la Xina. 
L'Acadèmia Central de Drama és la seu dels instituts d’estudis superiors de l’Aliança de Teatre de 
la Xina, del Centre d’Educació Teatral d’Àsia (ATEC, sigles en anglès) i de la Secretaria de 
l'Aliança Global d'Escoles de Teatre (GATS, sigles en anglès), i actua com a base per al Festival 
Internacional de Teatre de la GATS. És un reconegut institut d'educació superior de les arts, i té la 
Càtedra UNESCO d’Educació teatral. 
 

Espectacle: Mulan 
 
Directora: Sra. Fill Ying (graduada el 
juliol de 2016 i mestre del Departamen
de Direcció de la nostra acadèm

t 
ia) 

6) 

ènic 

 
Guió/Direcció: Fill Ying 
 
Escenografia: Chen Si (graduat el juliol 
de 201
 
Disseny d’il·luminació: Sun Ruzhe, 3r 
curs del màster de Disseny esc
 
Disseny de vestuari i maquillatge: Yin 
Ling, 3r curs del màster de Disseny 
escènic  
 

 
 
 
 
 

http://web.zhongxi.cn/en/
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Repartiment: 
 

• MU Jia: Mulan 
• Yikesang Tayier: General Li Wei 
• GUO Bidong: Hua Hu (el pare de Mulan), soldat IV, soldat enemic 
• CHENG Shangyu: Emperador de l'enemic, soldat II, soldat enemic 
• Fang Wen: Soldat I, soldat enemic, missatger 
• ZHANG Tengfei: Soldat III, soldat enemic 

 
Sinopsis:  
 
La dinastia Wei del Nord (386-557) va patir una invasió constant. La cort imperial va reclutar 
soldats a tot el país per combatre els invasors. Hua Mulan, que no tenia cor de veure el seu pare 
tornar feble i vell al camp de batalla, va decidir disfressar-se de soldat home, per tal d’ocupar el lloc 
del seu pare a l'exèrcit. 
 
Al campament, Mulan va conèixer el general Li Wei. En un atac sorpresa per part de l'enemic, 
Mulan va ser ferida mentre intentava protegir el general. Mentre Li ajudava Mulan a curar-se la 
ferida, va descobrir que era una dona. A poc a poc, es van enamorar. Una nit, els soldats enemics 
van assaltar el campament. Per distreure l’enemic, Li va ordenar a Mulan que es fes passar per ell i 
guiés la tropa cap a un indret més segur. Li, que es va veure superat en nombre per l’enemic, va 
morir al camp de batalla. Mulan, malgrat la profunda pena, va aconseguir que la tropa resistís i, 
finalment, va derrotar els enemics. 
 
Després de servir l’exèrcit durant més de 12 anys, Mulan va retornar de la batalla triomfant. En 
consideració per les grans contribucions que havia fet i la pena filial que sentia envers el seu pare, 
l’emperador la va perdonar per haver-lo enganyat, i li va atorgar un càrrec de gran importància. 
Tanmateix, Mulan no el va acceptar i va retornar a casa seva. 
 
Durada: 70 min aprox. 
 
 

Workshop 
 
Títol: Com expressar sentiments i idees d'una manera estilitzada en el teatre tradicional xinès? 
 
A través del taller, la Sra. Fill Ying introduirà què és l’"actuació estilitzada" i com expressar 
sentiments i idees en el teatre tradicional xinès. 
El taller prendrà exemples de quatre formes escèniques: el cant, la parla, la interpretació i la lluita 
acrobàtica del teatre tradicional xinès. 
 
Mestre principal: Sra. Fill Ying 
 
Durada: 2h 
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FACULTAT DE TEATRE DE L’ACADÈMIA DE LES ARTS ESCÈNIQUES 
DE PRAGA   
PRAGA (TXÈQUIA) 
 
L’Acadèmia de les Arts Escèniques de Praga (DAMU) és una escola universitària moderna d’art. 
Ofereix educació professional en interpretació, direcció, dramatúrgia, escenografia, teoria i 
criticisme, gestió teatral, creació d’autor, i art dramàtic en l’educació en els àmbits del teatre 
tradicional i alternatiu. Les personalitats més importants de la vida teatral txeca imparteixen classes 
en aquesta acadèmia i molts professors visitants estrangers hi són convidats. S’hi poden cursar 
llicenciatures, màsters i doctorats, i estudiar-hi és un repte per a persones intrèpides, amb talent i 
creatives. Els llicenciats per la DAMU aconsegueixen feines de prestigi en els principals teatres de 
la República Txeca; funden i actuen en companyies independents; treballen com a artistes de 
teatre autònoms, com a crítics de teatre, productors, professors i/o autors en el sentit més ampli. 
 
El Departament de Teatre Alternatiu i de Titelles està totalment connectat amb la famosa tradició 
txeca de titelles, però integra les noves tendències teatrals en les àrees de teatre d'objectes, 
mitjans de comunicació i les arts visuals en tots els programes d'estudi: direcció, dramatúrgia, 
interpretació i escenografia.  
 
 

Espectacle: The Woods 
 
 
 
Directora: Nina Jacques 
(estudiant de direcció) a MGA; 
Jiří Havelka, Ph.D. (supervisió) 
 
Dramatúrgia: Petr Erbes 
 
Escenografia: Karolina Kotrbová 
 
Actors: Maelane Auffray, Petr 
Kolman, Sebastian Jacques, 
Adam Joura 
 
 
 
  

 
Esvaniment pausat 
nedant lentament 

aus de moviment lent 
amb el pensament molt lent. 

Serps d'or 
defequen flocs d'or 
Què és una serp 
i què no ho és, 
no ho pots dir. 

És molt estrany, oi? 
(Petr Nikl) 

 

http://www.damu.cz/en
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Sinopsis: 
 
The Woods és una obra curta basada en la Caputxeta Vermella, Alícia al país de les meravelles, 
així com en altres joves heroïnes i les seves històries. 
Katherine, el personatge principal, s'endinsa en un bosc i comencen a succeir coses estranyes. On 
comença l'edat adulta i on acaba la infància? I com passem de l’una a l’altra? 
 
Durada: 40 min 
  
 

Workshop 
 
Títol: Treball de flux 
 
Extret de la Wikipedia: El flux és l'estat mental operatiu en el qual una persona està completament 
immersa en l’activitat que executa. Es caracteritza per un sentiment d’enfocament de l’energia, de 
total implicació i plaer mentre dura l’activitat. 
La seva ment és el seu bloqueig! 
 
Mestre principal: Mga. Jiří Havelka (doctorada i directora del Departament de Teatre Alternatiu i de 
Titelles, DAMU, a Praga) 
 
Durada: 2 h 
 
ACADÈMIA D’ART DRAMÀTIC ERNST BUSCH 
BERLÍN (ALEMANYA) 
 

 
L’Acadèmia d’Art Dramàtic Ernst Busch té més de cent anys d’història. L’any 1905, poc després de 
ser nombrat director artístic del Teatre Alemany de Berlín, Max Reinhardt va fundar el primer 
conservatori alemany d’interpretació. En fer-ho, va afiliar el seu teatre amb una important institució 
d’ensenyament per a la futura generació d’artistes. Aquesta relació es va mantenir fins al 1951, any 
en què l’escola va esdevenir un institut independent i autònom. L’any 1971, el programa 
d’ensenyament es va ampliar i va incloure la Facultat de Titellaires. El setembre de 1981, tres 
dècades després de la conversió del conservatori d’actors de Berlín, l’escola va rebre l’estatus 
d’universitat i va prendre el nom del famós actor Ernst Busch (1900-1980). L’any 1974 l’Institut de 
Direcció Teatral va ser inclòs en el programa de l’Institut i el 1988 es va crear el Departament de 
Coreografia, que el 2006 es va unir amb el de Dansa-teatre, i es va convertir en el Departament de 
Dansa. Actualment, l’Acadèmia està formada per cinc departaments: Interpretació, Direcció, 
Dramatúrgia, Titelles i Dansa, així com un estudi de teatre. 
 
 
 

https://hfs-berlin.de/
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Espectacle: Mesura per mesura 
 

 
Repartiment (estudiants de 2n 
curs): 
 
Isabella: Tiffany Köberich 
Lord Angelo: Jan Bülow 
Lucio: Jan-Eric Meier 
Claudio: Julian Valerio Rehrl  
 
Director: Professor Veit 
Schubert 
 
 
"Desitjarem també arrasar el 
santuari i llançar-hi les nostres 
vileses?” 
  
“Mesura per mesura”, W. 
Shakespeare 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La coherència moral preval per damunt de l’impuls humà? 
O és una moralitat falsa? Tot ésser humà és un animal? 
Per què els homes promulguen lleis que van en contra de la natura humana? 
Però, què és la natura humana? No és cruel també? 
 
Durada: 60 min 
 

Workshop 
 

Títol: Teatre gestual - Parlar sense paraules  

Interpretar té a veure amb les relacions. Té a veure amb el context social, l’educació, la interacció, 
el moviment, la imaginació i les contradiccions.�El que veiem a l’escenari no hauria de ser menys 
que la realitat.  

L’actor ha de ser conscient de les seves pròpies condicions físiques. El seu cos explica una 
“història”.�Per convertir-se en un personatge damunt de l’escenari ha d’aprendre a ser un bon 
observador dels moviments humans externs, per descobrir el seu ésser, les seves entranyes. 
L’essència de la natura humana fa que en general un personatge només pugui existir i 
desenvolupar-se en relació amb altres persones, la família, els bons amics i els enemics.  
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L’objectiu central del taller és estudiar el llenguatge del cos en relació amb el company, aprendre a 
establir i desenvolupar relacions a l’escenari. El que una persona ha de fer depèn del que li ofereix 
el company.  

Exercicis i improvisacions per experimentar les nostres bases en l’art d’interpretar.  

El taller està dirigit a un teatre l’objectiu principal del qual és fer que les relacions entre els 
personatges siguin comparables i observables.�"La unitat social més petita no és una persona, 
sinó dues.“ (Bertolt Brecht)  

Professors: Iris Böhm (professora d’interpretació) i Vera Schlenker (professora de moviment)  

Durada: 2h 
 
 
ESCOLA JUILLIARD 
NOVA YORK (EUA) 
  
  
Juilliard es dedica a la formació d'artistes de teatre versàtils del segle XXI. El nostre programa 
ofereix una gran diversitat d'experiències per als estudiants de grau i postgrau, que treballen en 
projectes que abasten des dels textos clàssics de Shakespeare i Txèkhov fins a obres noves. Un 
component essencial del treball dels artistes dins de l’escola es troba en la intersecció amb el 
prestigiós Programa de Dramaturgs Nord-americà Lila Acheson Wallace. La nostra reconeguda 
facultat i el programa de formació professional rigorós han permès als nostres alumnes sobresortir 
com a artistes, líders i ciutadans del món. 
 

  
No presenten espectacle 
 
 

Workshop 
  
Títol: Taller de moviment 
 
Mestre Principal: Moni Yakim (cap del Departament de 
Moviment) 
  
Estudiants que hi participaran: Isabel Arraiza, Victoria 
Pollack, Steven Robertson, Alexander Shaw, Rosanny 
Zayas 
  
Un exercici rigorós per augmentar la capacitat de 
resistència; per desenvolupar la coordinació física i la 
naturalitat; per coordinar el moviment amb la respiració; 
per assolir l'expressió física sense inhibicions a través de 
la connexió amb els ritmes interns, instints i emocions; per 
explorar les transformacions de caràcter físic. 
 
Durada: 3h 
 

 

http://www.juilliard.edu/
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ESCOLA CENTRAL DE DISCURS I DRAMA 
LONDRES (GB) 
 
L’Escola Central de Discurs i Drama va ser fundada per Elsie Fogerty el 1906 i els seus guardonats 
exalumnes es troben dins la comunitat artística, tant en teatre, cinema i televisió, com en la 
indústria de la música o en l'educació. 
 
 

Espectacle: Hitchcock Blonde 
 
Títol: Hitchcock Blonde, de Terry 
Johnson 
 
Director: Geoffrey Colman 
 
Repartiment:  
David Cotter: Hitchcock 
Emer Dineen: Rubio 
Katherine Moran: Jennifer 
Charlie Willis Vickers: Alex 
Oliver Harcourt Pernil: marit 
 
Equip tècnic: 
Director d'escena: Caitlin Barclay  
Ajudant de Direcció: Rebecca Mitchell  
Assistent a la Direcció: Índia Marsland  
Disseny de so: Joe Dines  
Vestuari: Craig Hall  
Il·luminació: Lara Davidson 
  
Disseny d'il·luminació: Sr. Paul Colwell   
Tutor de Direcció: Sr. Andy Shewan  
 
 
"Sóc aquí assegut, i sé que el que digui 
en els propers deu segons, el que faci 
en la propera mitja hora pot transformar 
la meva vida en un lloc de somni, on 
sigui reconegut per sempre..." 
 
 

 
Hitchcock Blonde es va estrenar al Teatre Royal Court de Londres l’any 2003. No es tracta d'una 
obra de teatre sobre Alfred Hitchcock, encara que hi podria fer una breu aparició! The Blonde 
mantindrà l'anonimat. 
 
Durada: 90 min aprox + pausa 
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Workshop 
 
Títol: Panoràmica de la felicitat de Hitchcock i Stanislavsky 
 
L'enfocament d'un actor de pensar en imatges. Un taller pràctic amb/per als actors seguint la 
tècnica de Stanislavsky. 
 
Dirigit pel professor: Geoffrey Colman (cap d'interpretació de la Royal Central School of Speech 
and Drama de Londres) 
 
Durada: 90 min 
 
 
ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
(ESAD) 
BARCELONA (CATALUNYA) 
 
L'ESAD és un centre formatiu d'estudis superiors d’art dramàtic, de caràcter públic, que valora i 
estimula la reflexió i la recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de pensament i creació. 
Els estudis que ofereix l'ESAD de l'Institut del Teatre proporcionen a l'alumne les competències 
generals bàsiques per al desenvolupament òptim de la professió, amb una gamma àmplia i oberta 
de coneixements i habilitats en tres especialitats: direcció escènica i dramatúrgia, escenografia, i 
interpretació. L'ESAD garanteix la qualitat i l'excel·lència en la formació dels nostres alumnes i es 
proposa liderar el panorama de la formació teatral nacional i internacional. Si la fita d'una escola 
d'art és la invenció i la reinvenció, essència de qualsevol treball creatiu, la nostra escola es 
manifesta oberta i plural, amb una visió clarament multidisciplinària i integradora. 
 

Espectacle: El present vulnerable 
 
Professor: Andrés Corchero 
  
Estudiants intèrprets: Hodei Arrastoa, Gaia Bautista 
Agnés Casals, Júlia Clarà, Toni Mas, Pol Para, Gemma 
Polo, Alba Tortras, Carlos Ulloa 
 
Alumnes d’escenografia, vestuari i il·luminació:  
Alejandra Lorenzo, Patricia Albizu 
 
Alumnes de l'ESTAE:  
Il·luminació: Lucas Tornero, Adrià Gómez, Roger Piqué, 
Esther Porcel 
So: Efrén Fuente, Uriel Ireland 
Maquinària: Pablo Gómez, Sergio Ulldemolins 
  
 

http://www.institutdelteatre.cat/ca/thm21/escoles-i-centres-territorials.htm
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Inspirat en dos llibres de Feliu Formosa,  El present vulnerable i Cançoner, posem el cos al servei 
de les seves paraules, acostant-nos i aprofundint en les coses que creiem que envolten el fet de 
perdre algú estimat: la pena, el dolor, l’amor, la tristesa, l’esperança, etc. 
  
Perquè el que és important no és parlar d’una pèrdua concreta, sinó deixar-nos portar a través del 
cos dels intèrprets pels nostres propis records i les nostres pròpies pèrdues.   

  
Com diu en Feliu, "... no es tracta de manifestar el dolor per la pèrdua, que equivaldria a parlar del 
qui ha quedat en vida, i fóra –en definitiva– egoista, sinó de revoltar-se contra la pèrdua en nom de 
la persona perduda i d’un mateix com a portaveu solidari d’una pèrdua més vasta, que afecta a 
tothom cada dia que passa".   
 

En record de Maria Plans 
 

Workshop 
 
 
Títol: Què veiem quan mirem? Què veiem quan creem? 
 
 
“Solamente vemos aquello que miramos y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual, lo 
que vemos queda a nuestro alcance, aunque no necesariamente al alcance de nuestro brazo.” 
 

Modos de ver, John Berger 
 
 
Dirigit pels professors: Roberto Romei, director d'escena i cap del Departament de Direcció, 
Dramaturgia i Coreografia de l'ESAD, i Marta Rafa, figurinista i professora del Departament de 
Disseny Escènic de l'ESAD. 
 
Durada: 2h 
 
ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL 
 
Direcció Festival: Equip directiu ESAD 
Coordinació: Juanjo Cuesta-Dueñas 
Suport a la coordinació: Glòria Balañà 
Comissió de professors: Marta Rafa, Victoria Szpunberg i Montse Vellvehí 
Comissió d’alumnes: Joan Escrivà, Anna Maruny, Sara Palomo i Ivet Garriga 
Secretaria del festival: Mercè Aregall i Mònica Navarro 
Producció: Maria Guillén 
Disseny imatge i logo festival: Oriol Corral, alumne 3r Escenografia 
Imatge i Comunicació: Enric Monné 
 
Construccions escenogràfiques de l’espectacle de la Xina: Ion Berrondo 
Col·laboradors: voluntariat de l’alumnat de l’ESAD, professorat de l’ESAD i el col·lectiu 
d'instrumentistes de l'IT 
 
Oficina Tècnica: Marc Ases 
Tècnic de llums: Carlos Lucena 
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Tècnic de so: Toni Suñé 
Tècnica de maquinària: Vilma López 
Taquilla: Xus Martínez 
Audiovisuals: Èric de Gispert i Oriol Serra  
 
 


