
 
 

 
 
 
 

 

TALLER DE LITERATURA CATALANA 

Teatre d’Objectes 

TIRANT LO BLANC  

 

Aquest taller adreçat als alumnes de 1r. de Batxillerat,  consisteix en poder fer una 

representació per grups d’una escena de Tirant lo Blanc amb objectes proposats per 

nosaltres. 

 

Durada 

La durada del taller és de 4 h. amb un descans entre mig fora d’aquestes 4 h. 

 

Objectius 

- Un dels objectius d’aquest taller és la coneixença més profunda de l’obra d’en 

Joanot Martorell, Tirant lo blanc. 

- Com passar d’un text literari a un text teatral. 

- Per la realització del taller es treballa en grup i per tant tots els beneficis que 

aquest tipus de treball comporta. 

- Realitzar una representació per els companys, no cal especificar tot el que això 

comporta personalment. 

- Aprendre a resoldre de forma ràpida petites situacions en les que es troben per 

tal d’optimitzar el bon resultat del grup. 

- Durant el taller es desperta la imaginació  

 

 

 



 

 

 

Treball Previ 

Per tal de portar a terme el taller i aprofitar al màxim aquest treball cal que el 

professor/a de Literatura Catalana tingui molt clar el que s’hi farà per poder 

transmetre la feina prèvia als alumnes.  

Els alumnes hauran de portar l’obra sencera llegida.  

Per grups de 4 o 5 persones portar els diàlegs més o menys preparats dels textos que 

hem decidit treballar. 

 

Com s’extreuen els diàlegs? 

Cada grup un cop sap l’escena a representar, n’extraurà: 

- Els personatges. 

- Les accions. 

- Els espais on succeeixen les accions. 

- Els objectes extres d’atretzo. (ex: un llit, un mirall...) 

És a partir d’aquí que els alumnes en poden treure els diàlegs. Decidint també si hi ha 

alguna acció que no és important per el desenvolupament de l’escena, etc. 

 

 

Pengim-Penjam  

La companyia aporta els personatges de cada escena en grups d’objectes preparats 

amb diferents motius i caracteritzats perquè els alumnes els puguin reconèixer 

fàcilment. 

També porta materials perquè els alumnes puguin elaborar escenografies senzilles, 

cartrons, teles, colors, grapes, cinta adhesiva, cola calenta... 

 



 

 

 

Temps del taller 

El temps del taller el podem dividir en 2 blocs: 

1r bloc: Treball de taula 

- Durant ½ h, 45 min aprox. Explicarem quin és el concepte del teatre d’objectes, 

veurem uns quants exemples de vídeos de teatre d’objectes d’altres 

companyies i una petita representació d’un fragment de l’espectacle Palòodrom 

realitzar per els talleristes. 

 

 

 

- La resta del temps 1h 15 min -1h 30 min es dedica a acabar el treball de 

diàlegs, repartició dels papers, elaboració simple d’una escenografia, 

memorització dels diàlegs. En definitiva: veure qui fa que i com. 

 

 



 

 

 

 

2n bloc: Treball d’assaig i representació 

- Durant la 1 h d’aquest segon bloc és on els alumnes assagen l’escena acaben 

de memoritzar el text i solucionen petits problemes sorgits. 

 

- L’última hora es dedica a les representacions i si el temps ho permet un 

col·loqui de final de taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resum del temps de treball: 

½ h, 45 min aprox. Explicació del teatre d’objectes 

1h 15 min -1h 30 min Treball de taula 

1 h Assajos 

1 h Representació 

Total 4 h  

 

 

 

 

 

 

Comentaris d’alumnes un cop fet el taller 

- “Em pensava que seria més fàcil” 

- “Em pensava que em sentiria infantil i veig que ha estat un treball seriós” 

- “M’ha costat molt passar del text a l’objecte, crec que fent-ho amb actors és 

més fàcil però no m’hauria atrevit a representar aquest tipus d’escena. Per tant 

ha estat molt bé tenir els objectes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


