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Continguts de la sessió

Escalfament
Tècniques de TO i Elements d'un Procés

Experiències i links
Tastet de Teatre Fòrum (Equip Pla Jove del Prat)

Preguntes
 



  

Técniques del TO

Història de l'Arbre de tècniques del TO

Según A. Boal, “el Teatro del Oprimido no 
es una serie de recetas, de procedimientos 
liberatorios, un catálogo de soluciones ya 
conocidas: es sobre todo un trabajo concreto
sobre una situación concreta, en un 
momento dado, en un lugar determinado. 
Es un estudio, un análisis, una
Investigación”. 

Citat per Jordi Forcadas, 2012

                                                                                                                  
                                                                                                    Il·lustració: Helen Sarapeck



  

Experiències de TO i Salut Comunitària
Els processos col·lectius a través del TF 

 

 

MOMENTS 
DEL PROCÉS 

Procés de creació i 
sensibilització

Mostra de resultats 
estètics i diàleg 

col·lectiu

Suport i reforç a 
processos de 

mobilització ciutadana i 
canvi social 

RESULTATS 
ESPERATS

Recuperar els cossos, sentits, 
emocions, memòria, 
imaginació, espai escènic.

Compartir experiències 
concretes d'opressió, viscudes 
en 1a persona (jo). 

Detectar, prioritzar, 
col·lectivitzar i aprofundir sobre 
les situacions d'opressió, com a 
grup i dins el context actual 
(nosaltres).

Investigar estèticament, a 
través del joc, dels exercicis i 
tècniques del TO, segons les 
necessitats. 

Producció d'un resultat político-
estètic que es pugui mostrar 
(altres). 

Visibilitzar el resultat 
estètic del grup de 
creació-investigació. 

Activar la consciència 
d'espectadors/res actives, 
(espectactrius) amb 
possibilitat de canvi.

Identificació i diàleg, crític 
i plural, sobre la 
problemàtica.

Assaig i recollida de 
propostes de canvi, 
millora, etc.

Aprofitar els resultats per 
millora la preparació 
d'accions concretes de 
canvi.

Utilitzar el TF i altres, com 
a recurs per recolzar 
processos socials de canvi 
a mig i llarg plaç. 

Sistematitzar els resultats 
per incidir en les 
estructures, lleis, 
institucions, distribució dels 
recursos, imatge i 
percepció social sobre 
determinada situació, 
col·lectiu, etc.
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Els processos col·lectius a través del TF 

 

 
PROTAGONISTES 
EN INTERACCIÓ

Persones afectades 
directament (opressió + 
desig de canvi). 

Professionals i/o 
especialistes en la 
problemàtica, àmbit, 
col·lectiu d'intervenció.

Activistes i/o persones motivades, 
mobilitzades política i socialment 
per la problemàtica.

Practicants de TO

EXPERIÈNCIES

GTO Teatraviesas http://teatraviesas.org/ 

http://laciranda.wordpress.com/teatre-de-loprimit/

http://youtu.be/lX9dEdIH_yI 

Impacta't  http://impactat.org 

Pa'Tothom  http://www.patothom.org/ 
 
TransFORMAS   http://teatrodentro.es/ 

La Xixa Teatre  http://www.laxixateatre.org/ 

ITO http://www.theatreoftheoppressed.org 

Estudantes pelo emprestamo
http://youtu.be/H5P3_foN64c 

Laboratori Madalenas
https://vimeo.com/59652299 

Taller PAHC Sabadell 
http://youtu.be/0EKMTZS73RQ

Jana Sanskriti 
http://www.janasanskriti.org/ 

CTO Rio 
http://ctorio.org.br/novosite/ 

http://teatraviesas.org/
http://laciranda.wordpress.com/teatre-de-loprimit/
http://youtu.be/lX9dEdIH_yI
http://impactat.org/
http://www.patothom.org/
http://teatrodentro.es/
http://www.laxixateatre.org/
http://www.theatreoftheoppressed.org/
http://youtu.be/H5P3_foN64c
https://vimeo.com/59652299%22%20%5Ct%20%22_blank
http://youtu.be/0EKMTZS73RQ
http://www.janasanskriti.org/
http://ctorio.org.br/novosite/
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Gràcies a totes i tots! 

Als organitzadors del Programa ASACO i a la Núria Sala per contactar-me, 
al Xavi, Leandro, Isa, Núria i Eloi per venir a mostrar el Fòrum, a Manresa!

i a totes i tots els assistents per la vostra energia i caliu :)
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I si vols seguir ...   

L A   C I R A N D A  treballa per oferir-te : 

Assessorament : Com introduir el TO en ... ?

Sessió de presentació : Què és el TO ?
Tastet de fòrum : Coneguem el Teatre-Fòrum

Tastet de creació : Comencem a investigar
Procés de creació : Creem un Teatre-Fòrum

laciranda@gmail.com laciranda.wordpress.com  

 

mailto:laciranda@gmail.com
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